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เก่ียวกับผู้เขียน

พระวิสุทธิสังวรเถร (พระอาจารยพ์รหมวังโส) เป็นที่
รูจั้กโดยท่ัวไปในชือ่พระอาจารย์พรหม หรอื Ajahn Brahm 
เดิมมีนามว่า Peter Betts เกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ในวนัที ่ ๗ สงิหาคม ปีพทุธศกัราช ๒๔๙๔ ท่านมี 
พื้นฐานครอบครัวจากชนช้ันแรงงาน แต่ได้ทุนเรียนต่อ 
ด้านฟิสิกส์ทฤษฎ ีณ มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ 

หลังจากจบการศึกษา ท่านได้เป็นครูสอนนักเรียน
มัธยมปลายอยู่หนึ่งปีก่อนท่ีจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อ
มาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ และท่านได้รับการสั่งสอน
จากพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) โดยในขณะ 
ที่เป็นพระบวชใหม่นั้นท่านได้รับการร้องขอให้แปลและ
รวบรวมพระวินัยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งในภายหลังหนังสือ
ฉบับนี้ได้กลายเป็นพ้ืนฐานของวินัยสงฆ์ในวัดพุทธนิกาย
เถรวาทในประเทศตะวนัตกหลายวดั

หลังจากน้ันท่านได้รับนิมนต์ไปที่เมืองเพิร์ธ ประเทศ
ออสเตรเลยี โดยพุทธสมาคมแห่งออสเตรเลยีตะวนัตก เพือ่
ช่วยพระอาจารย์ชาคโรในการเผยแผ่พทุธศาสนา ในเบือ้งต้น
พระอาจารย์ท้ังสองรูปได้พักอยู่ในบ้านเก่าบริเวณชานเมือง
ทางด้านเหนอืของเมอืงเพิร์ธ แต่ต่อมาในปี ๒๕๒๖ ได้มีการ
ซื้อที่ดินขนาด ๙๗ เอเคอร์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าในภูเขาแห่ง 
เซอร์เพนไทน์ (Serpentine) ทางด้านใต้ของเมืองเพร์ิธ ทีด่นิ
ผนืนีเ้องได้กลายเป็นวดัป่าโพธญิาณ (ตัง้ชือ่ตามชือ่หลวงพ่อชา  



ผูส้ัง่สอนธรรมะให้แก่ผูเ้ขยีน) โดยวดัป่าโพธญิาณแห่งนีเ้องได้
กลายเป็นวัดพุทธแห่งแรกในดินแดนซีกโลกใต้ และใน
ปัจจุบันได้กลายเป็นชุมชนของภิกษุในศาสนาพุทธนิกาย
เถรวาททีใ่หญ่ท่ีสดุในประเทศออสเตรเลยี

ในตอนเริม่ต้นนัน้ยงัไม่มสีิง่ปลกูสร้างใดๆ บนพืน้ทีน่ัน้ 
และชาวพุทธในเมืองเพิร์ธนั้นก็ยังมีไม่มาก จึงท�าให้ยังไม่มี 
เงินทนุมาก บรรดาพระภกิษจุงึต้องเร่ิมก่อสร้างสิง่ปลกูสร้าง
ด้วยตนเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ในช่วงนั้นจึงเป็นช่วงที่ 
พระอาจารย์พรหมได้เรียนรู้ระบบประปาและการก่ออฐิฉาบ
ปูนและได้กลายเป็นผูส้ร้างอาคารหลายหลงัทีอ่ยูใ่นปัจจบุนั
ด้วยตัวเอง

ในปี ๒๕๓๗ พระอาจารย์ชาคโรได้ลาพักจาก
ออสเตรเลียและได้ลาสิกขาหนึ่งปีหลังจากนั้น ท�าให้ 
พระอาจารย์พรหมต้องกลายเป็นผู้รับผิดชอบหลักโดยทันที 
แม้ว่าในช่วงแรกจะมีความไม่มั่นใจอยู่บ้าง แต่ท่านก็ได้ 
ท�าหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ โดยในปี ๒๕๔๖ ท่านได้ไป 
เป็นผู ้บรรยายในงานสัมมนาพุทธศาสนานานาชาติ ณ  
กรงุพนมเปญ ประเทศกมัพูชา และในอกี ๔ งานประชมุของ
พทุธศาสนานานาชาต ิและในปี ๒๕๔๙ ท่านได้เป็นผูจ้ดังาน 
Global Conference in buddhism คร้ังท่ี ๔ ณ เมืองเพร์ิธ 
นอกจากนั้นท่านยังคงอุทิศเวลาของท่านให้กับผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย นักโทษ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ต้องการเรียนรู้เร่ืองการท�า
สมาธ ิและบรรดาสงฆ์แห่งวดัป่าโพธญิาณ

ปัจจุบันนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดป่าโพธิญาณ ใน
เมอืงเซอร์เพนไทน์ Serpentine รฐัออสเตรเลยีตะวนัตก และ



ยังด�ารงต�าแหน่งอีกมากมายดังนี้ ผู้น�าทางจิตวิญญาณของ
พุทธสมาคมแห่งออสเตรเลียตะวันตก ที่ปรึกษาทางจิต
วญิญาณของพทุธสมาคมแห่งรฐัวคิตอเรยี ทีป่รกึษาทางจิต
วญิญาณของพทุธสมาคมแห่งออสเตรเลยีใต้ ผูส้นบัสนนุทาง
จิตวญิญาณของพทุธสมาคมแห่งสงิคโปร์ และยงัคงท�างาน
ร่วมกับบรรดาสงฆ์ในศาสนาพุทธทุกนิกายเพื่อก่อต้ังพุทธ
สมาคมแห่งประเทศออสเตรเลีย

ในเดือนตุลาคมปี ๒๕๔๗ ท่านได้รับรางวัล John 
Curtin Medal จากมหาวิทยาลัยเคอร์ติน (Curtin 
University) ในฐานะท่ีท่านมวีสิยัทัศน์ ภาวะผูน้�า และการ
บรกิารแก่ชมุชนต่อชาวออสเตรเลยี

เมือ่วนัที ่๙ มถินุายน ปี ๒๕๔๙ ท่านได้รบัพระราชทาน
สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ มี
ราชทนินามว่า พระวสิทุธสิงัวรเถร 

ท่านได้เขยีนหนงัสอืหลายเล่มซึง่ได้รบัการตพีมิพ์แล้ว
ดังนี ้Opening the door of your heart (แปลเป็นไทย
แล้วโดยใช้ชือ่ว่า ชวนม่วนชืน่) The Art of Disappearing, 
Happiness Through Meditation และนอกจากนัน้ยงัมี
ธรรมเทศนาของท่านอีกมากมายในอินเตอร์เน็ตเพื่อให้
ดาวน์โหลดได้ฟรีในรูปแบบของไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอ  
ไฟล์เหล่านีไ้ด้รับการดาวน์โหลดไปเป็นล้านๆ ครัง้ต่อปี อาจ
กล่าวได้ว่าไม่มีวินาทีใดที่ผ่านไปที่จะไม่มีใครในบางแห่ง  
ในโลกใบนีด้าวน์โหลดหรือก�าลงัฟังธรรมะจากพระอาจารย์
พรหมอยู่



คำ�นำ�

ข้อคดิอันลกึซึง้มากจากกล้วย
กล้วยเป็นผลไม้พ้ืนๆ ท่ีเราเห็นกนัอยูท่ั่วไปจนรูส้กึว่าเป็น

ของธรรมดา แต่ความจริงแล้ว เราไม่รู้แม้กระทั่งวิธีการปอก
กล้วยทีถู่กต้อง คนส่วนใหญ่ปอกกล้วยจากด้านบนซึง่มีก้านตดิ
อยู่ แต่พวกลิงทัง้หลายซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญเร่ืองกล้วย มักจะปอก
กล้วยจากส่วนปลายของผลกล้วย ท่านท้ังหลายลองท�าตาม 
วิธีของลิงดูบ้างสิ แล้วจะพบว่าการปอกกล้วยนั้นง่ายขึ้นมาก 
ทเีดยีว

ด้วยแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ พระสงฆ์และภิกษุณ ี
ที่บวชอยู่ในพระพุทธศาสนานั้น จึงเป็นผู้ที่มีความช�านาญ 
ในการแยกแยะความคิดออกจากความสับสนวุ ่นวายที่อยู ่
รอบๆ ตัว ดังนัน้ อาตมาขอให้ท่านท้ังหลายได้น�าวธิปีฏบิตัติน
ของพระสงฆ์ มาใช้ในการรับมอืกบัปัญหาต่างๆ ในชวีติ ดงัเช่น 
การปอกกล้วยแบบผูรู้ ้จะช่วยให้ความวุน่วายในชวีติของเรานัน้
ลดน้อยลง

อาจารย์พรหม



คำ�นำ�ผู้จัดทำ�

ครัง้แรกท่ีผมรู้จกัชือ่ท่านอาจารย์พรหมคอืเม่ือผมได้อ่าน
หนังสือชวนม่วนชื่นเป็นครั้งแรก จ�าได้ว่าในขณะอ่านนั้นเกิด
ความรู้สึกประทับใจในธรรมะที่ท่านได้ถ่ายทอดออกมาเป็น
บทความที่อ่านง่ายและสนุกสนานอย่างไม่เคยพบมาก่อนใน
หนังสือธรรมะเล่มใด หลังจากนั้นเมื่อผมได้มีโอกาสฟังธรรมะ
จากท่านทัง้ที่เ่ผยแพร่ทางอนิเตอร์เนต็และเมือ่ท่านได้เมตตามา
เทศน์ทีเ่มอืงไทย ผมกย็ิง่มีความประทับใจท่านอาจารย์ขึน้ไปอกี

จนกระทั่งวันหนึ่งผมได้รับแจ้งจากหนึ่งในศิษย์ของท่าน
อาจารย์ว่ามหีนงัสอืเล่มใหม่ออกมาแล้ว และผูไ้ด้รับสทิธิใ์นการ
จัดท�าฉบับภาษาไทยกไ็ด้กรุณามอบหมายให้ผมด�าเนนิการแปล
และจัดท�ารูปเล่มท้ังหมด

ผมขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ช่วยเหลือกันจัดท�า
จนเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ และสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่าน
อาจารย์พรหม ผูเ้มตตาเขยีนหนงัสอืเล่มนีอ้อกมาให้กบัพวกเรา
ผูม้ปัีญญาน้อยได้เข้าใจในธรรมะของพระพทุธองค์มากยิง่ขึน้

อานิสงส์อันใดที่เกิดจากการให้ธรรมทานครั้งนี้ ผมขอ
น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ท่านอาจารย์พรหม ผู้เมตตา
สัง่สอนญาติโยมอย่างไม่รู้จักเหนด็เหนือ่ย

ผูจ้ดัท�า



๑. ภาชนะใส่ของและสิง่ท่ีอยูใ่นภาชนะ - ปัญญา ๒๐
๒. ส่ิงทีค่นเราต้องการอย่างแท้จริง - ความกรณุา ๒๒
๓. เฮ้ย ข้ีหมา - ปัญญา ๒๖ 
๔. แรงเสรมิจากขีห้มา - การปลกูฝัง ๒8
๕. การจัดการกบัสิง่ปฏกิลู - ปัญญา ๓๐
๖. ความโกรธคอือาการวกิลจริตชัว่คราว - อเุบกขา ๓๓
7. การเข้าใจเรือ่งความตายสอนให้เรารู้จักเอาใจใส่  

- ปัญญา ๓7
8. วธิกีารเป็นเจ้าของฟาร์มเลีย้งไก่ - การไตร่ตรอง ๔๐
9. อัลบ้ัมใส่รปูภาพ - การปล่อยวาง ๔๒
๑๐. การกดปุ่ม “ลบท้ิง” - การปล่อยวาง ๔๕
๑๑. ดีหรอืไม่ ใครจะรู้ - การไตร่ตรอง ๔8
๑๒. คนขับรถแทก็ซี ่- การไตร่ตรอง ๕๑
๑๓. ไม่มใีครเป็นอาชญากร - ความกรณุา ๕๓
๑๔. มลทนิของความเจบ็ป่วยทางจติ - ปัญญา ๕๖
๑๕. การอนญุาตให้ตายได้ - การปล่อยวาง ๕8
๑๖. เรือ่งตลกของชาวพุทธ - การปลกูฝัง ๖๑
๑7. พระสงฆ์แก่ไม่พูดโกหก - ปัญญา ๖๓
๑8. นิว้ทีส่�าคญัท่ีสดุ - การปลกูฝัง 7๑
๑9. การจัดการกบัความวิตกกงัวล - ความเมตตา  7๓

เร่ือง หน้�

ส�รบัญ



เร่ือง หน้�

๒๐. การจูบทีช่่วยลดความเจบ็ปวด - ความเมตตา 77
๒๑. จระเข้สนึาม ิ- ความเมตตา 79
๒๒. ทีร่กัคะ ฉนัหาลกูๆ ไม่เจอ - ปัญญา 8๑
๒๓. กบัดักหนฆู่าแม่ไก่ พ่อหม ูและแม่ววั ได้อย่างไร  

- การปลกูฝัง 8๔
๒๔. วธิปีฏิบตัต่ิอการยกย่องสรรเสริญ - อนตัตา 87
๒๕. กฎสิบห้าวนิาทีของการยกย่องสรรเสรญิ  

- การปลกูฝัง 9๑
๒๖. วธิกีารแบบแซนด์วชิ - การปลกูฝัง 9๓
๒7. กฎ ๗๐% - การไตร่ตรอง 9๖
๒8. การลดความคาดหวงั - การไตร่ตรอง 98
๒9. ความผิดท่ีต้องจดจ�ามากท่ีสดุสามครัง้ของอาตมา  

- อนตัตา ๑๐๑
๓๐. ฆ่าตัวตายแล้วไปไหน - การให้อภยั ๑๐๕
๓๑. ประโยชน์สามประการของการตายตอนทีเ่ครือ่งบนิระเบิด   

- การไตร่ตรอง ๑๐8
๓๒. ฉันควรท�า หรือไม่ควรท�า - การไตร่ตรอง ๑๑๑
๓๓. ลองถามหมาของโยมดสู ิ- ความเมตตา ๑๑๓
๓๔. หน้าทีข่องหมอคือการดแูลเอาใจใส่ ไม่ใช่การรกัษา  

- ความกรณุา ๑๑๖



๓๕. การแสดงความเมตตาเลก็ๆ น้อยๆ - ความเมตตา ๑๑9
๓๖. ความรูสึ้กผิดของพนกังานขายสนิค้าตามบ้าน  

- การให้อภยั ๑๒๒
๓7. เรือ่งน่าเศร้าของแมงมมุท่ีอยากฆ่าตวัตาย  

- ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ ๑๒๕
๓8. เคล็ดลับของชวีติคู่ท่ีมคีวามสขุ - อนตัตา ๑๒9
๓9. น�า้มนต์ - การไตร่ตรอง ๑๓๓
๔๐. อันตรายของการเมาแล้วขบั - การปลกูฝัง ๑๓๖
๔๑. เรือ่งของน�า้มนต์อกีเร่ืองหนึง่ - การไตร่ตรอง ๑๓9
๔๒. ต้นก�าเนดิของลทัธวิตัถนุยิม - การปล่อยวาง ๑๔๒
๔๓. แมวเจ้าปัญญา - การไตร่ตรอง ๑๔๖
๔๔. ชีวติของเจ้าหมาน้อย - ความกรณุา ๑๕๐
๔๕. ส่ิงทีเ่หนอืธรรมชาต ิ- การไตร่ตรอง ๑๕๓
๔๖. การเดินทางสูเ่ทือกเขาหิมาลยัของอาตมา  

- การปล่อยวาง ๑๖๐
๔7. มคีนก�าลังจับตามองโยมอยู ่- การปลกูฝัง ๑๖๓
๔8. วธิทีีน่กัเรยีนคนหนึง่ได้เรียนรู้ท่ีจะหัวเราะเยาะ 

การสบประมาท - ปัญญา ๑๖7
๔9. การเรยีนรูว้ฒุภิาวะทางอารมณ์จากผูเ้ชีย่วชาญ  

- การไตร่ตรอง ๑๖9
๕๐. วธิเีอาชนะโรคซมึเศร้า - ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่ ๑7๓

เร่ือง หน้�



๕๑. หลุมลึก - ปัญญา ๑7๖
๕๒. การพดูโกหกนัน้ผดิหรือไม่ - ปัญญา ๑78
๕๓. สาเหตุท่ีเราพูดโกหก - การให้อภยั ๑8๐
๕๔. ฉันแค่จะท�าเร่ืองนีใ้ห้เสร็จก่อน - การปลกูฝัง ๑8๔
๕๕. เรือ่งกล้วยๆ - การปล่อยวาง ๑9๐
๕๖. แม่ครบั ผมก�าลงัจะไปจากบ้านนี ้- การปล่อยวาง ๑9๓
๕7. การปล่อยให้เขาตาย - การปล่อยวาง ๑9๖
๕8. เกดิอะไรขึน้เมือ่โยมไม่ปล่อยวาง - การปล่อยวาง ๑99
๕9. ฮาร์เล่ย์ เดวดิสนั - การปล่อยวาง ๒๐๑
๖๐. ณ ปากเหว - การปลกูฝัง ๒๐๔
๖๑. ชัน้วางของของโยมแม่ - การปล่อยวาง ๒๐๖
๖๒. การลงโทษด้วยเจ้าแมวห้าสบิคร้ัง - การให้อภยั ๒๐9
๖๓. นายพลผูม้วีนิยัดท่ีีสดุในกองทัพ - การปลกูฝัง ๒๑๒
๖๔. อานภุาพของแฟนสาว - ปัญญา ๒๑๔
๖๕. ยกนิว้ยีส่บิคร้ังทุกเช้า - อนตัตา ๒๑๖
๖๖. ส�าหรบัผูท่ี้น�า้หนกัตวัเกนิ - การไตร่ตรอง ๒๑8
๖7. ทีม่าของความเครียด - การปล่อยวาง ๒๒๑
๖8. กระดาษคร่ึงแผ่น - ความกรณุา ๒๒๔
๖9. การรบัมอืกบัปัญหาส�าคัญ - อนตัตา ๒๒7
7๐. เจ้าชายกบ - การปลกูฝัง ๒๓๐
7๑. ส่ิงทีไ่ม่ต้องขอ - การไตร่ตรอง ๒๓๔

เร่ือง หน้�



7๒. คนตาบอดน�าคนตาบอด - การไตร่ตรอง ๒๓7
7๓. ช้างนสัิยไม่ดี - การปลกูฝัง ๒๔๐
7๔. การพนนั - การปลกูฝัง ๒๔๔
7๕. พระสงฆ์และภกิษณุมีกัมโีชคเร่ืองการพนนั  

- การปลกูฝัง ๒๔7
7๖. ปาฏิหารย์ิ - ฉนัทะ ๒๕๐
77. พ่อครบั - ปัญญา ๒๕๔
78. ผู้หย่ังรู ้- ปัญญา ๒๕๖
79. การรูแ้จ้งของพระมหากษตัริย์ - ปัญญา ๒๕9
8๐. การน้อมรบัการรู้แจ้ง - ปัญญา ๒๖๑
8๑. ผลไม้ต้องห้าม - ปัญญา ๒๖๔
8๒. อันธพาล - อนตัตา ๒๖๖
8๓. อันธพาลระดบัองค์กร - อนตัตา ๒๖9
8๔. ฉันยังไม่ดีพอ - อนตัตา ๒7๒
8๕. ฉันดีพอแล้ว - อนตัตา ๒7๕
8๖. เครือ่งตอบรบัโทรศัพท์อตัโนมตัขิองวดั - ความกรณุา ๒77
87. โยมมสิีทธิท์ีจ่ะไม่มคีวามสขุ - ความกรณุา ๒79
88. ใบอนญุาตให้มคีวามสขุ - ความกรณุา ๒8๑
89. โยมมค่ีาตัวเท่าไร  - การไตร่ตรอง ๒8๔
9๐. พลังแห่งความเงยีบ - ปัญญา ๒87
9๑. ความสงบเงยีบภายใน - ปัญญา ๒9๑

เร่ือง หน้�



9๒. เมือ่ปราศจากความสงบเงียบ - ปัญญา ๒9๔
9๓. ช่วงการรอคอยในชวีติ - อุเบกขา ๒97
9๔. โยมเป็นมนษุย์ท่ีอยูน่ิง่หรือมนษุย์ทีไ่ม่อยูน่ิง่ - อเุบกขา ๒99
9๕. ไม่ต้องห่วง ยงัมหีวงั - ฉนัทะ  ๓๐๑
9๖. จงท�าตัวเป็นผูม้าเยอืนอย่าท�าตวัเป็นเจ้าของสถานที่  

- การปล่อยวาง ๓๐๔
97. จงอย่าเพียงแต่มสีต ิขอให้มเีมตตาสตด้ิวย - เมตตาสต ิ๓๐7
98. เมตตาสตใินยามท่ีโยมถงัแตก – เมตตาสติ ๓๑๐
99. เมตตาสตกิบัความสงบนิง่ - เมตตาสต ิ ๓๑๒
๑๐๐. อย่าหวาดกลวั - การปลกูฝัง ๓๑๕
๑๐๑. ผี - การปลกูฝัง ๓๑8
๑๐๒. ผีใจดี - ความเมตตา ๓๒๑
๑๐๓. ต้นไม้และเดก็น้อย - ความเมตตา ๓๒๕
๑๐๔. หมอกแห่งสก๊อตแลนด์ - เมตตาสต ิ ๓๓๐
๑๐๕. การกราบ - ปัญญา ๓๓๔
๑๐๖. พระพทุธเจ้าและพระเจ้า - ปัญญา ๓๓8
๑๐7. พทุธศาสนากบัการรู้แจ้ง - ปัญญา ๓๔๑
๑๐8. รายการอาหาร - ปัญญา ๓๔๖

เร่ือง หน้�



ก�รไตร่ตรอง
๘ วธิกีารเป็นเจ้าของฟาร์มเลีย้งไก่ 
๑๑ ดีหรอืไม่ ใครจะรู้ 
๑๒ คนขับรถแท็กซี่ 
๒๗ กฎ ๗๐%
๒๘ การลดความคาดหวงั 
๓๑ ประโยชน์สามประการของการตายตอนทีเ่ครือ่งบนิ

ระเบิด 
๓๒ ฉันควรท�า หรือไม่ควรท�า 
๓๙ น�า้มนต์ 
๔๑ เรือ่งของน�า้มนต์อกีเร่ืองหนึง่
๔๓ แมวเจ้าปัญญา 
๔๕ ส่ิงทีเ่หนอืธรรมชาติ 
๔๙ การเรยีนรู้วฒิุภาวะทางอารมณ์จากผูเ้ชีย่วชาญ 
๖๖ ส�าหรบัผูท่ี้น�า้หนกัตวัเกนิ
๗๑ ส่ิงทีไ่ม่ต้องขอ 
๗๒ คนตาบอดน�าคนตาบอด 
๘๙ โยมมค่ีาตวัเท่าไร 

ก�รปล่อยว�ง
๙ อัลบ้ัมใส่รูปภาพ 
๑๐ การกดปุม่ “ลบท้ิง” 

ส�รบัญแยกหมวด



๑๕ การอนญุาตให้ตายได้ 
๔๒ ต้นก�าเนดิของลทัธวิตัถนุยิม 
๔๖ การเดนิทางสูเ่ทือกเขาหิมาลยัของอาตมา 
๕๕ เร่ืองกล้วยๆ 
๕๖ แม่ครับ ผมก�าลงัจะไปจากบ้านนี้ 
๕๗ การปล่อยให้เขาตาย 
๕๘ เกดิอะไรขึน้เมือ่โยมไม่ปล่อยวาง
๕๙ ฮาร์เล่ย์ เดวดิสนั 
๖๑ ชัน้วางของของโยมแม่ 
๖๗ ท่ีมาของความเครียด 
๙๖ จงท�าตวัเป็นผูม้าเยอืนอย่าท�าตัวเป็นเจ้าของสถานท่ี 

ก�รปลูกฝัง
๔ แรงเสริมจากขีห้มา 
๑๖ เร่ืองตลกของชาวพุทธ
๑๘ นิว้ท่ีส�าคัญท่ีสดุ 
๒๓ กบัดกัหนฆู่าแม่ไก่ พ่อหม ูและแม่ววัได้อย่างไร 
๒๕ กฎสบิห้าวนิาทีของการยกย่องสรรเสรญิ 
๒๖ วธิกีารแบบแซนด์วชิ 
๔๐ อนัตรายของการเมาแล้วขบั 
๔๗ มคีนก�าลงัจบัตามองโยมอยู่ 
๕๔ ฉนัแค่จะท�าเร่ืองนีใ้ห้เสร็จก่อน 



๖๐ ณ ปากเหว
๖๓ นายพลผูม้วีนิยัดท่ีีสดุในกองทัพ
๗๐ เจ้าชายกบ 
๗๓ ช้างนสิยัไม่ดี 
๗๔ การพนนั 
๗๕ พระสงฆ์และภกิษณุมีกัมโีชคเร่ืองการพนนั 
๑๐๐ อย่าหวาดกลวั 
๑๐๑ ผี 

ก�รให้อภัย
๓๐ ฆ่าตัวตายแล้วไปไหน 
๓๖ ความรู้สกึผดิของพนกังานขายสนิค้าตามบ้าน 
๕๓ สาเหตท่ีุเราพูดโกหก 
๖๒ การลงโทษด้วยเจ้าแมวห้าสบิคร้ัง 

คว�มกรุณ�
๒ ส่ิงทีค่นเราต้องการอย่างแท้จริง
๑๓ ไม่มใีครเป็นอาชญากร 
๓๔ หน้าทีข่องหมอคือการดแูลเอาใจใส่ ไม่ใช่การรกัษา 
๔๔ ชวีติของเจ้าหมาน้อย 
๖๘ กระดาษคร่ึงแผ่น 
๘๖ เครือ่งตอบรับโทรศัพท์อตัโนมตัขิองวดั 
๘๗ โยมมสีทิธิท่ี์จะไม่มคีวามสขุ 



๘๘ ใบอนญุาตให้มคีวามสขุ 

คว�มเมตต�
๑๙ การจดัการกบัความวติกกงัวล 
๒๐ การจบูท่ีช่วยลดความเจบ็ปวด 
๒๑ จระเข้สนึามิ 
๓๓ ลองถามหมาของโยมดสูิ 
๓๕ การแสดงความเมตตาเลก็ๆ น้อยๆ 
๑๐๒ ผใีจดี 
๑๐๓ ต้นไม้และเดก็น้อย 

คว�มเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่
๓๗ เร่ืองน่าเศร้าของแมงมมุท่ีอยากฆ่าตวัตาย 
๕๐ วธิเีอาชนะโรคซมึเศร้า 

ฉันทะ
๗๖ ปาฏหิาริย์
๙๕ ไม่ต้องห่วง ยงัมหีวงั 

ปัญญ�
๑ ภาชนะใส่ของและสิง่ท่ีอยูใ่นภาชนะ
๓ เฮ้ย ขีห้มา  
๕ การจดัการกบัสิง่ปฏกิลู 
๗ การเข้าใจเร่ืองความตายสอนให้เรารูจ้กัเอาใจใส่ 



๑๔ มลทนิของความเจบ็ป่วยทางจติ 
๑๗ พระสงฆ์แก่ไม่พูดโกหก 
๒๒ ทีร่กัคะ ฉนัหาลกูๆ ไม่เจอ 
๔๘ วิธีที่นักเรียนคนหนึ่งได้เรียนรู้ที่จะหัวเราะเยาะ

การสบประมาท 
๕๑ หลุมลกึ 
๕๒ การพูดโกหกนัน้ผดิหรือไม่ 
๖๔ อานภุาพของแฟนสาว
๗๗ พ่อครบั
๗๘ ผู้หยัง่รู้ 
๗๙ การรูแ้จ้งของพระมหากษตัริย์ 
๘๐ การน้อมรับการรู้แจ้ง 
๘๑ ผลไม้ต้องห้าม 
๙๐ พลังแห่งความเงียบ 
๙๑ ความสงบเงียบภายใน 
๙๒ เมือ่ปราศจากความสงบเงียบ
๑๐๕ การกราบ 
๑๐๖ พระพุทธเจ้าและพระเจ้า
๑๐๗ พทุธศาสนากบัการรู้แจ้ง 
๑๐๘ รายการอาหาร 

เมตต�สติ
๙๗ จงอย่าเพียงแต่มสีต ิขอให้มเีมตตาสตด้ิวย 



๙๘ เมตตาสตใินยามท่ีโยมถงัแตก 
๙๙ เมตตาสตกิบัความสงบนิง่
๑๐๔ หมอกแห่งสกอตแลนด์ 

อนัตต�
๒๔ วธิปีฏบิตัต่ิอการยกย่องสรรเสรญิ 
๒๙ ความผดิท่ีต้องจดจ�ามากท่ีสดุสามครัง้ของอาตมา 
๓๘ เคลด็ลบัของชวีติคู่ท่ีมคีวามสขุ 
๖๕ ยกนิว้ยีส่บิคร้ังทุกเช้า
๖๙ การรับมอืกบัปัญหาส�าคัญ 
๘๒ อนัธพาล 
๘๓ อนัธพาลระดบัองค์กร 
๘๔ ฉนัยงัไม่ดพีอ 
๘๕ ฉนัดพีอแล้ว 

อุเบกข�
๖ ความโกรธคืออาการวกิลจรติชัว่คราว 
๙๓ ช่วงการรอคอยในชวีติ 
๙๔ โยมเป็นมนษุย์ท่ีอยูน่ิง่หรือมนษุย์ทีไ่ม่อยูน่ิง่ 



๑
ภ�ชนะใส่ของ 

และสิง่ทีอ่ยูใ่นภ�ชนะ 
- ปัญญา -

นกัข่าวท้องถิน่คนหน่ึงโทรศพัท์มาหาอาตมา และถามว่า 
“ท่านอาจารย์พรหมครบั ท่านอาจารย์จะท�าอย่างไรครบั
ถ้ามีคนโยนหนังสือพระไตรปิฎกลงโถชักโครกของท่าน
อาจารย์ แล้วกดน�า้ราดลงไป”

อาตมาตอบอย่างไม่ลังเลว่า “ถ้ามีคนโยนหนังสือ 
พระไตรปิฎกลงโถชักโครกของอาตมาแล้วกดน�้าราดลงไป 
สิง่แรกทีอ่าตมาจะท�ากคื็อเรียกช่างประปาไงล่ะ”

เมื่อนักหนังสือพิมพ์คนนั้นหยุดหัวเราะ เขาพูดอย่าง
เปิดอกกับอาตมาว่านั่นเป็นค�าตอบที่มีเหตุผลที่สุดค�าตอบ
แรกทีเ่ขาเคยได้ยนิมา
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อาตมาได้อธิบายให้เขาฟังต่อไปว่า อาจจะมีคนมา
ท�าลายองค์พระพุทธรูปให้เสียหายมากมาย เผาท�าลายวัด 
อีกหลายแห่ง หรือฆ่าพระสงฆ์และภิกษุณีเป็นจ�านวนมาก 
แม้คนเหล่านั้นจะท�าลายทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาได้ แต่
อาตมาจะไม่ปล่อยให้พวกเขาท�าลายพระพุทธศาสนาอย่าง
เด็ดขาด ท่านทั้งหลายอาจจะโยนหนังสือพระไตรปิฎกลง 
โถชักโครกแล้วราดน�้าท้ิงไป แต่อาตมาจะไม่ปล่อยให้ท่าน 
ทั้งหลายท�าลายการให้อภัย ความสงบ และความมีเมตตา
กรณุาอย่างแน่นอน

หนังสือพระไตรปิฎก พระพุทธรูป วัด หรือแม้แต่ 
พระสงฆ์นั้นไม่ใช่เนื้อหาสาระที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา 
ส่ิงเหล่านัน้ล้วนเป็นเพียง “ภาชนะใส่ของ” เท่านัน้

ธรรมะที่เราได้ศึกษาจากหนังสือพระไตรปิฎก ส่ิงที ่
ที่องค์พระพุทธรูปเป็นตัวแทน สิ่งต่างๆ ที่พระสงฆ์ควรจะ
ยดึถือปฏิบตั ิสิง่เหล่านีต่้างหากท่ีเป็น “สิง่ทีอ่ยูใ่นภาชนะ”

เมือ่เราได้รูแ้จ้งถงึความแตกต่างระหว่างภาชนะใส่ของ
กับสิ่งที่อยู ่ในภาชนะแล้ว ถึงแม้ว่าภาชนะใส่ของจะถูก
ท�าลายไป แต่เรากจ็ะยงัคงเกบ็รักษาสิง่ท่ีอยูใ่นภาชนะไว้ได้

เราสามารถพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก สร้างวัดและ
พระพุทธรูป และแม้แต่อบรมสั่งสอนพระสงฆ์หรือภิกษุณ ี
ข้ึนมาใหม่ได้อีกมากมาย แต่เมื่อใดที่เราไม่มีความรักและ
ความเคารพต่อตัวเองและผู้อื่น ใช้แต่ความรุนแรงต่อกัน  
เมื่อนั้นแหละท่ีพระพุทธศาสนาได้ถูกโยนหายลงไปในโถ 
ชกัโครกจริงๆ



- ความกรุณา -

๒
สิง่ทีค่นเร�ต้องก�ร

อย่�งแท้จรงิ

เช้าวันหนึ่งท่านเจ้าอาวาสได้ตื่นแต่เช้ามืดซึ่งก็ไม่ได้ 
เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใด แต่เช้าวันนี้ท่านได้ยินเสียง
อะไรบางอย่างออกมาจากในโบสถ์ และนั่นก็เป็นสิ่งที่ 
ผิดปกติอย่างมาก เพราะโดยปกติเวลาดังกล่าวบรรดา 
พระลูกวัดจอมขี้เกียจทั้งหลาย จะต้องก�าลังหลับกันอยู่
และก็จะได้ยินแต่เสียง “ฟี้......ฟี้.....ฟี้.....” หรือไม่ก็ 
“ครอก......ครอก......ครอก.....” ท่านจึงเดนิเข้าไปดู

ในความมืดสลัวนั้น ท่านเจ้าอาวาสมองเห็นเงา 
ตะคุ่มๆ ของร่างท่ีสวมเสื้อคลุมปกปิดศีรษะ ซึ่งก็คือเจ้า 
หวัขโมยนัน่เอง
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“จะเอาอะไรหรือ พ่อหนุ่ม” ท่านเจ้าอาวาสพูดอย่าง
มีเมตตา

“ส่งกญุแจตูรั้บบริจาคมาเดีย๋วนี ้ถ้าไม่อยากตาย” เจ้า
หัวขโมยขู่ ขณะที่กวัดแกว่งมีดเล่มยาวอันแหลมคมไปมา
อย่างน่ากลวั

ท่านเจ้าอาวาสไม่รู้สกึหวาดกลวัต่ออาวธุทีเ่หน็ ท่านมี
แต่ความเมตตาสงสารเท่านัน้

“นีไ่ง” ท่านพูด พร้อมกบัส่งลกูกญุแจให้เจ้าหวัขโมย
ขณะท่ีเจ้าหวัขโมยกวาดเงินออกจากตูร้บับรจิาคไปจน

เกลี้ยง ท่านเจ้าอาวาสสังเกตเห็นว่า เสื้อแจ๊คเกตของเขามี
รอยขาด และใบหน้ากซ็บูซดี ซึง่เหน็ได้ชดัเจนว่า เจ้าหวัขโมย
คนนีย้ากจนมาก

“กนิข้าวมือ้สดุท้ายเมือ่ไรล่ะ พ่อหนุม่” ท่านเจ้าอาวาส
ถามด้วยความเป็นห่วงอย่างจริงใจ

“หบุปาก ไม่ต้องพูดมาก” เจ้าหวัขโมยตะคอก
“มอีาหารอยูใ่นตูเ้กบ็ของข้างๆ ตูร้บับรจิาค เอาไปกนิ

ด้วยนะ”
เจ ้าหัวขโมยรู ้สึกอึ้งกับความเอาใจใส ่ของท่าน 

เจ้าอาวาสต่อสภาพของเขา แล้วก็รีบหยิบเงินจากตู ้รับ
บรจิาค และอาหารจากตูเ้กบ็ของท่ีอยูข้่างๆ ยดัใส่ในกระเป๋า 
พร้อมกบัเอามดีจีไ้ปท่ีท่านเจ้าอาวาส เพือ่ความไม่ประมาท

“แล้วอย่าเรยีกต�ารวจหรอืคนอ่ืนๆ นะ” เจ้าหัวขโมย
ตะโกนส่ัง

“อาตมาจะเรียกต�ารวจท�าไม” ท่านเจ้าอาวาสกล่าว
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ตอบอย่างเรียบๆ “เงินบริจาคนั่นมีไว้ช่วยเหลือคนยากจน
อย่างโยม และอาตมากม็สีทิธิท่ี์จะให้อาหารแก่โยม โยมไม่ได้
ขโมยอะไรทัง้นัน้ ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก”

วนัต่อมา ท่านเจ้าอาวาสเล่าเร่ืองท่ีเกดิข้ึนให้พระลกูวดั
และคณะกรรมการวดัท่ีเป็นฆราวาสฟัง ท�าให้ทุกคนรูส้กึภาค
ภูมใิจในตัวท่านเจ้าอาวาสเป็นอย่างมาก

สองสามวันต ่อมา ท ่านเจ ้าอาวาสอ่านข ่าวใน
หนงัสือพมิพ์ทีไ่ด้ลงข่าวว่าเจ้าหัวขโมยคนนัน้ถกูจบัได้ขณะที่
เข้าไปขโมยของในบ้านหลงัหนึง่และถกูตดัสนิจ�าคกุสบิปี

อีกสิบปีต่อมา ท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมได้ตื่นขึ้นมาใน
ตอนเช้าและได้ยินเสียงเหมือนมีคนก�าลังท�าอะไรบางอย่าง
อยู่ในโบสถ์ ท่านจงึลกุขึน้เพ่ือเดนิเข้าไปด ูและทกุท่านคงจะ
เดาได้นะว่าท่านเจ้าอาวาสเห็นเจ้าหัวขโมยคนเก่าก�าลังยืน
อยู่ข้างๆ ตู้รบับริจาค โดยถอืมดีคมกริบอยูใ่นมือ

“จ�าผมได้ไหม” เจ้าหัวขโมยตะโกนถาม
“จ�าได้” ท่านเจ้าอาวาสตอบเสียงอ่อยๆ พร้อมกับ 

ล้วงเข้าไปในกระเป๋าองัสะของท่าน “เอากญุแจไปส”ิ 
เจ้าหัวขโมยคนนั้นจึงยิ้มแล้วก็วางมีดลง พร้อมกับ 

พูดว่า “หลวงพ่อเก็บกุญแจไว้เถอะครับ ตลอดเวลาสิบปีที ่
ผมตดิคกุอยูผ่มได้แต่คดิถงึหลวงพ่อทกุวัน ตลอดชวีติของผม
หลวงพ่อเป็นคนท่ีผมรู้จกัเพียงคนเดยีวท่ีมเีมตตาต่อผมและ
สงสารผมอย่างจริงใจ ผมกลับมาขโมยของอีกครั้ง แต่ผมรู้
แล้วว่าครัง้ทีแ่ล้วผมขโมยของท่ีไม่ถกูต้องไป ครัง้นีผ้มจะมา
ขอเคล็ดลับความมีเมตตากรุณาและความสงบสุขในจิตใจ
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จากหลวงพ่อ นีคื่อสิง่แรกท่ีผมต้องการจรงิๆ ครับ ขอความ
กรุณาให้หลวงพ่อได้โปรดส่งกุญแจท่ีไขสู่ความเมตตากรุณา
และรบัผมเป็นลกูศิษย์ด้วยเถอะครับ”

ในเวลาต่อมาไม่นาน หัวขโมยคนนั้นได้บวชเป็น 
พระสงฆ์และกลายเป็นผูท้ีร่�า่รวยเกนิกว่าทีเ่ขาเคยฝันไว้ มัน
ไม่ใช่ความร�า่รวยเงินทอง แต่เป็นความร�า่รวยในการมเีมตตา
กรุณาและความสงบสุขในจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคน
ต้องการอย่างแท้จริง ช่างเป็นการขโมยทีคุ่ม้ค่าจรงิๆ



๓
เฮ้ย ขีห้ม�

- ปัญญา -

ระหว่างการเดนิทางไปเทศน์ทีท่วปีอเมรกิาเหนอื อาตมา
ได้เทศน์เชงิอุปมาอปุไมย เพือ่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ดงันี้ 

เมื่อท่านทั้งหลายเผลอไปเหยียบขี้หมา อย่าหงุดหงิด
หรอืรบีเชด็มนัออกไปจากรองเท้านะ ขอให้ยิม้แล้วก็เดนิกลบั
บ้านไปพร้อมกับขี้หมาน้ัน พอถึงบ้านก็ไปนั่งขูดข้ีหมาทิ้งไว้ 
ใต้ต้นแอปเปิลในบริเวณบ้านของตัวเอง แล้วในปีต่อมา 
ต้นแอปเปิลเหล่าน้ันกจ็ะออกผลแอปเปิลทีฉ่�า่หวานมากมาย
อย่างทีไ่ม่เคยเหน็มาก่อน แต่ท่านทัง้หลายก็จะต้องไม่ลืมว่า
เม่ือกดัผลแอปเปิลอนัชุม่ฉ�า่นัน้ สิง่ท่ีก�าลงักนิอยูน่ัน้แท้ทีจ่รงิ
แล้วกค็อืขีห้มานัน่เอง เพยีงแต่ตอนน้ีมนัได้แปรสภาพไปเป็น



ชวนม่วนชื่น ๒ 27

ผลแอปเปิลท่ีฉ�า่หวานแล้วเท่านัน้
ในท�านองเดยีวกนั เวลาทีท่่านทัง้หลายมวีกิฤตการณ์

ต่างๆ เกดิขึน้ในชวีติ กเ็ปรยีบเสมือนกบัเผลอไปเหยยีบขีห้มา
นั่นเอง แต่แทนท่ีจะโกรธ ขมขื่น หรือสลดหดหู่ ขอให้เอา
ความรู้สึกเหล่านั้นกลับบ้านไปและขุดหลุมฝังมันไว้ในหัวใจ 
ในไม่ช้าท่านทัง้หลายกจ็ะฉลาดขึน้และมคีวามเมตตากรณุา
มากขึน้ แต่ให้จ�าไว้ว่าปัญญาอนัชุม่ฉ�า่ และความรกัทีห่วาน
ชืน่เหลา่นัน้เกิดจากอะไร มนักเ็ป็นเพยีงการแปรสภาพของ
ข้ีหมาในชวีตินัน่เอง

สองชั่วโมงหลังจากการบรรยายธรรมะอันยอดเยี่ยม 
ณ จุดแวะพักรถยนต์ระหว่างการเดนิทางกลับ อาตมาบงัเอิญ
เผลอไปเหยียบขี้หมาเข้าจริงๆ แต่คนขับรถของอาตมา ซึ่ง
เพ่ิงจะได้รบัฟังการบรรยายธรรมะเชงิอปุมาอปุ ไมยอันฉลาด
หลักแหลมมานั้น ไม่ยอมให้อาตมากลับเข้าไปนั่งในรถยนต์
ของเขาจนกว่าอาตมาจะเช็ดขี้หมาออกจากรองเท้าให้
สะอาดทัง้สองข้าง เขาคงไม่ชอบการอปุมาอปุไมยเรือ่งขีห้มา
ของอาตมานัก ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผู้คนจ�านวนมาก 
ทุกวันนี้ เพราะคนเหล่านี้มักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนท์ซึ่ง 
ห่างไกลจากธรรมชาติและไม่มีสวนให้แปรสภาพขี้หมาให้
เป็นผลไม้นัน่เอง



๔
แรงเสรมิจ�กขีห้ม�

- การปลูกฝัง -

ช่วงเวลาต่อมาในระหว่างการเดนิทางไปทวีปอเมรกิาเหนอื 
มีคนมาบอกกับอาตมาถึงการสันนิษฐานที่มาของขี้หมา
กองนัน้ว่าน่าจะมาจากนกัธรุกิจหัวใสคนหนึง่ ทีก่�าลงัสร้าง
ความร�า่รวยจากการฝึกหมาทีเ่ป็นสัตว์เล้ียงของบรรดาผูท้ี่
อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนท์ในตัวเมืองให้ถ่ายเป็นท่ี เพราะ
ใครก็ตามที่เอาลูกสุนัขตัวใหม่มาเลี้ยงในบ้านมักจะเข้าใจ
ดีถึงความยุ่งยากในการห้ามไม่ให้พวกมันมา “ท�าธุระ” 
บนพรมอันแสนแพงของเจ ้าของ นัก ธุรกิจคนนี ้
รับประกันว่าจะฝึกหมาทุกตัวให้ออกไปถ่ายนอกบ้าน
ภายในเวลาเพียงสามวันเท่านั้นโดยการใช้จิตวิทยาแรง
เสรมิด้านบวก
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นักธุรกิจคนนี้ หรือคนงานของเขาจะพาหมาที่ได ้
รับการฝึกจนเชื่องแล้วออกไปเดินตามถนน แล้วก็พาไป 
ที่ต้นไม้หรือสวนเล็กๆ และจะรอจนหมาตัวน้ันถ่ายเสร็จ  
จากนัน้เขากจ็ะกระโดดขึน้ๆ ลงๆ พร้อมกบัไชโยโห่ร้องด้วย
ความดีใจ ชกลม เต้นร�าอย่างสนกุสนานและร้องเพลงอย่าง 
มคีวามสุข บางครัง้ผูฝึ้กถงึกบัล้มตัวลงท�าท่าล้อเกวยีนกลิง้ไป
กลิ้งมา เขาจะแสดงอาการสนุกสนานร่าเริงอย่างเต็มที่และ 
มอีาการปลาบปลืม้อย่างล้นเหลอืกบัการถ่ายของสนุขั ส�าเรจ็ 
สนุขัตวันัน้รบัรูไ้ด้ว่ามนัท�าให้คนๆ หน่ึงมีความสขุอย่างสดุๆ 
แล้วภายในเวลาสามวนัสนุขัตวันัน้กจ็ะถ่ายนอกบ้านเท่านัน้ 
นัน่คอืพลงัแห่งแรงเสริมด้านบวกซึง่ใช้ได้ผลแม้แต่กบัสตัว์

แต่อย่างไรก็ตาม นักฝึกสุนัขคนนั้นต้องพบกับปัญหา
ส�าคัญในเวลาต่อมา เพราะมีลูกค้าบางคนที่ก�าลังนั่งดูการ
แข่งขนัฟตุบอลทางโทรทัศน์กบัหมาของพวกเขาอยูบ่นโซฟา
อย่างเงยีบๆ และแล้วทีมของพวกเขาก�าลงัจะได้คะแนนจาก
การท�าทัชดาวน์ หรือการยิงลูกเข้าประตูอย่างน่าตื่นเต้น 
พวกเขาก็จะกระโดดตัวลอยขึ้นมาจากโซฟาด้วยความดีใจ 
ชกลม เต้นร�าอย่างสนกุสนานและร้องเพลงอย่างมคีวามสขุ 
โยมลองเดาดสูว่ิา หมาของพวกเขาจะท�าอะไร



๕
ก�รจดัก�รกบัสิง่ปฏกิลู 

- ปัญญา -

สิง่ท่ีเกิดขึน้กับชวีติในบางคร้ังไม่ได้เกิดจากการทีโ่ยมเผลอ
ไปเหยียบขี้หมาหรอก แต่เกิดจากการท่ีมีคนขว้างมันใส่
โยมนัน่เอง เรือ่งทีจ่ะเล่าให้ฟังต่อไปนีเ้ป็นการให้ข้อคดิใน
การรบัมอืกับสถานการณ์ดงักล่าว

นักการเมืองคนหนึ่งตกลงไปในบ่อน�้าที่เลิกใช้แล้ว
ขณะทีก่�าลังเดินเล่นอยูใ่นป่าโปร่งแห่งหนึง่ โชคดทีีบ่่อน�า้นัน้
ไม่มีน�้าและกะโหลกศีรษะของเขาก็แข็งมากจนไม่ได้รับบาด
เจ็บใดๆ แต่โชคร้ายที่บ่อน�้านั้นลึกมากจนกระทั่งเขาไม่
สามารถปีนขึ้นมาได้ เขาจึงส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ 
ดังลั่น โดยปกติเสียงคนเราจะแหบแห้งหลังจากการร้อง
ตะโกนเป็นเวลานานถงึสองชัว่โมง แต่ด้วยความเป็นนกัการ
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เมืองมืออาชีพซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนาน หลังจากเวลา
ผ่านไปสามชัว่โมงเสยีงของเขาเพ่ิงจะเริม่แหบ จากน้ันชาวนา
คนหนึ่งก็เดินผ่านมา เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
และพบว่านกัการเมอืงคนนัน้อยูท่ี่ก้นบ่อน�า้

“ช่วยด้วย” นกัการเมอืงส่งเสยีงร้อง
“ไม่ช่วยหรอก” ชาวนาคนนั้นตอบเพราะจ�าหน้า

นกัการเมืองได้
ชาวนาคนนั้นเกลียดพวกนักการเมืองทั้งหลายโดย

เฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ไม่มีคุณธรรมอย่างเกินกว่าจะรับได้
แบบนักการเมืองคนนี้ ยิ่งไปกว่านั้นเขาตั้งใจที่จะถมบ่อน�้า
อนัตรายแห่งนัน้อยูแ่ล้ว ดงันัน้เขาจงึไปเอาพลัว่ขดุดนิมาและ
เริม่ตกัดนิถมลงไปในบ่อน�า้ เขาต้องการจะฝังนกัการเมอืงคน
นัน้พร้อมทัง้กลบบ่อน�า้แห่งนัน้ในเวลาเดยีวกนั

นักการเมืองคนนั้นรู้สึกว่ามีดินถมลงมาบนตัวของเขา 
เขาไม่รู้สึกอะไรมากเพราะมันเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นกับเขาเป็น
ปกติอยู่แล้ว แต่เมื่อเขารู้ตัวว่าชาวนาคนนั้นตั้งใจจะฝังเขา
ทัง้เป็น เสยีงร้องของเขายิง่ดงัมากขึน้ ซึง่เป็นระดบัเสยีงทีด่งั
ขนาดท่ีเราจะได้ยนิเฉพาะในช่วงเวลาท่ีมกีารลงคะแนนเสยีง
เลือกต้ังเท่านัน้

“ผมสัญญาว่าจะลดภาษีให้คุณ ผมรับรองว่าจะเพิ่ม
เงินช่วยเหลือชาวนา ผมสาบานว่าจะอนุมัติการคุ้มครอง
สุขภาพววัทุกตวัโดยไม่ต้องจ่ายเงนิ เชือ่ใจผมเถอะ”

เมือ่ได้ยนิค�าว่า “เชือ่ใจผมเถอะ” ชาวนาคนนัน้ กเ็ริม่
ตกัดนิถมลงไปในบ่อน�า้รวดเร็วยิง่ขึน้ ส่วนนกัการเมืองกเ็ริม่
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ร้องตะโกนอย่างสดุเสยีงยิง่ขึน้ จากนัน้กเ็งยีบเสยีงไป
ชาวนาคนน้ันคิดว่าเขาได้ฝังนักการเมืองไปแล้วจึงตัก

ดินถมบ่อน�้าไปอย่างช้าๆ แต่แล้วชาวนาก็สังเกตเห็นอะไร
บางอย่างแปลกๆ อย่างแรกก็คือเส้นผมที่โผล่ขึ้นมาบน
ปากบ่อ ยิง่เขาถมดนิลงไปในบ่อมากขึน้กย็ิง่เห็นศีรษะโผล่ขึน้
มามากขึ้น และหลังจากที่เขาตักดินถมลงไปในบ่อน�้ามาก 
ยิง่ข้ึน เขากเ็หน็ใบหน้ายิม้แฉ่งของนกัการเมอืงคนนัน้...

นกัการเมอืงคนนัน้ตดัสนิใจหยดุคร�า่ครวญทีถ่กูดนิถม
ทับลงมาบนตัวของเขา เขากลับสะบัดดินเหล่านั้นออกและ
ท�าให้มนัอดัแน่นอยูใ่ต้เท้าของเขา ด้วยวธินีีเ้องทีท่�าให้ดนิที่
ถูกถมลงมาแต่ละครัง้ได้ถกูสะบดัออกและอดัลงไปบนพืน้ดนิ 
ซึง่ท�าให้ตัวเขาโผล่สงูขึน้มาทีละน้อยๆ ในไม่ช้าร่างของเขาก็
โผล่สงูขึน้มาจนสามารถกระโดดออกมาจากบ่อน�า้แห่งนัน้ได้ 
แล้วเขากใ็ห้รางวลัแก่ชาวนาคนนัน้ด้วยการส่งเจ้าหน้าทีก่รม
อนามยัและความปลอดภยัในการท�างาน และกรมสรรพากร
มาตรวจสอบ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู ้ว่า เมื่อชีวิตถูกทับถมด้วยสิ่ง
ปฏิกลู กจ็งสะบดัมนัออกไป อดัมนัลงไปบนพืน้ให้แน่น แล้ว
ชีวิตของโยมก็จะสามารถยืนหยัดเพิ่มขึ้นได้อย่างสง่างาม
เสมอ



๖
คว�มโกรธคอื

อ�ก�รวกิลจรติชัว่คร�ว
- อุเบกขา -

บางครัง้โยมอาจจะท�าให้คนอืน่ๆ รูสึ้กโกรธเคอืง แม้แต่คน
รกัของโยม ซึง่เป็นเรือ่งทีเ่กิดขึน้ได้กบัทกุคน บางคนถงึกับ
โกรธเคอืงพระพทุธเจ้า แล้วโยมจะท�าอย่างไรเม่ือต้องเป็น
ผู้รองรบัความเดอืดดาลของคนบางคน ค�าตอบต่อค�าถาม
ดังกล่าวจะหาพบได้จากเรือ่งเล่าต่อไปนี้

สามคีนหนึง่ก�าลงัมคีวามสขุกบัการอยูบ้่านในยามบ่าย
หลังเลิกงาน ส่วนภรรยาของเขาเพิ่งจะรู้ว่าไข่ไก่หมดเกลี้ยง 
กต็อนทีก่�าลงัวุน่วายอยูก่บัการท�าอาหารเยน็ 

“ท่ีรักคะ” เธอกล่าว “คุณช่วยไปซื้อไข่ที่ตลาดให้
หน่อยได้ไหม”
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“ได้จ้ะทีร่กั” เขาตอบอย่างร่าเริง
ผู้เป็นสามีนั้นไม่เคยไปจ่ายตลาดมาก่อนเลย ดังนั้น 

ภรรยาจึงส่งเงินและตะกร้าใบหนึ่งให้เขา พร้อมกับเขียน
แผนทีไ่ปยังร้านขายไข่ไก่ท่ีอยูใ่จกลางตลาดให้เขาด้วย

เมื่อเขาเดินเข้าไปในตลาด ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดิน
ตรงเข้ามาหาเขา และตะโกนว่า “สวสัด ีไอ้หน้าแหลม” 

“อะไรนะ” สามกีล่าวด้วยความตกใจ “ผมไม่รู้จักคุณ
สกัหน่อย แล้วคุณเรียกใครว่าไอ้หน้าแหลม”

แต่นัน่ยิง่กระตุน้ให้ชายหนุม่ซึง่เริม่พดูจาหยาบคายคน
นัน้ กล่าวค�าพดูทีก้่าวร้าวมากยิง่ขึน้ “เฮ้ย ไอ้ปากเหม็น เม่ือ
เช้าแกใช้ขี้หมาทาแทนครีมหลังโกนหนวดเหรอ ขอให้เห็บ
หมาจรจัดเข้าไปไต่ยุบยับที่รักแร้ของแกด้วยเถอะ...” 
เรือ่งเลวร้ายท่ีสดุกคื็อสามผู้ีนัน้ถูกตะโกนด่าอย่างหยาบคาย
ในตลาดสดอันเป็นท่ีสาธารณะท้ังๆ ท่ีไม่ได้ท�าความผดิอะไร
เลย เขารูส้กึทัง้โกรธและอายจนต้องหนัหลงัเดนิออกไปจาก
ตลาดอย่างเรว็ท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได้

“กลับมาเรว็จงัเลยท่ีรกั” ภรรยากล่าวเมือ่เหน็สามเีดนิ
กลับเข้ามา “ซ้ือไข่ไก่ได้ไหมคะ”

“ไม่ได้” สามขีองเธอตอบอย่างขุน่เคือง “แล้วอย่าให้
ผมไปไอ้ตลาดทีแ่สนจะป่าเถือ่น น่ารงัเกยีจ และไม่น่าซือ้ของ
นัน่อีกนะ”

เอาล่ะ ความลบัในการครองคู่ ให้ยัง่ยนืกค็อืการเรยีนรู้
วิธีผ่อนคลายความขุ่นเคืองของคู่สมรสของตัวเองซึ่งเพิ่ง
ประสบเหตุการณ์อันเลวร้ายมา ดังนั้น ภรรยาของเขาจึง
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ปลอบโยนและประเล้าประโลมด้วยความรักใคร่จนกระทั่ง
ปรอทวัดอุณหภูมิในหัวใจของเขาแสดงให้เห็นอุณหภูมิที่
ปลอดภัย หลงัจากนัน้เธอกถ็ามเขาอย่างนุม่นวลว่าชายหนุม่
คนนัน้มรีปูร่างหน้าตาเป็นอย่างไร

สามขีองเธอท�าหน้าบดูบึง้ด้วยความเดอืดดาลในความ
น่ารังเกียจแล้วก็บรรยายลักษณะของชายหนุ่มคนนั้นให ้
เธอฟัง

“อ้อ คนนัน้เอง” ภรรยาของเขากล่าวยิม้ๆ “เขาก็ท�า
แบบนัน้กบัทกุคนนัน่แหละ คณุรูไ้หมว่าตอนทีเ่ขายงัเดก็อยู่
เขาเคยหกล้มหัวฟาดพื้น ก็เลยต้องทนทรมานกับความผิด
ปกติทางสมองอย่างถาวร และกลายเป็นคนบ้าๆ บอๆ ตัง้แต่
นัน้มา เขาน่าสงสารมาก ไม่ได้ไปโรงเรียน ไม่ได้เล่นกบัเพ่ือนๆ 
ไม่มงีานท�า หรอืแม้แต่จะได้แต่งงานกับผูห้ญิงดีๆ  เพือ่สร้าง
ครอบครวั ชายหนุม่โชคร้ายคนนัน้เป็นคนบ้า เขาตะโกนด่า
ว่าทกุคน อย่าถอืสาเขาเลยนะ เดก็น่าสงสารคนนัน้เป็นคน
เสียสติค่ะ”

หลังจากที่สามีได้ยินดังนั้น ความเดือดดาลของเขา 
ได้มลายหายไปอย่างหมดสิน้ ตอนนีเ้ขารูส้กึสงสารชายหนุม่
คนนัน้

ภรรยาสังเกตเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนไป จึงกล่าวว่า 
“ทีร่กัคะ ฉนัยงัอยากได้ไข่ไก่ คุณจะ...”

“ได้จ้ะท่ีรัก” สามกีล่าวตอบและเดนิกลบัไปทีต่ลาด
คราวนี ้ สามไีม่รูส้กึหงดุหงดิเลย เขาเดนิตรงไปทีแ่ผง

ขายไข่ไก่ โดยมชีายหนุม่คนเดมิเดนิตามหลงัเขาไป พร้อมกบั
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ตะโกนด่าทอด้วยค�าหยาบคายไปด้วย
“อย่าถือสามนัเลยนะ” แม่ค้าขายไข่กล่าว “มันด่าทกุ

คนแหละ มันสติไม่ดี เพราะเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนยังเป็น
เดก็ๆ จ้ะ”

“ผมรู้แล้วครับ น่าสงสารจริงๆ” เขากล่าวด้วยความ
เวทนาอย่างจรงิใจขณะท่ีจ่ายเงนิค่าไข่ไก่

ชายหนุม่คนนัน้เดนิตามเขาไปจนถงึหน้าตลาด พร้อม
ตะโกนด่าทอเขาดงัขึน้กว่าเดมิ แต่กไ็ม่ได้ท�าให้เขารูสึ้กโกรธ
แต่อย่างใด นัน่เป็นเพราะชายหนุม่คนนัน้เป็นคนบ้านัน่เอง

เมื่อโยมเข้าใจเร่ืองนี้แล้ว ต่อไปถ้ามีใครเรียกโยมด้วย
ชือ่ทีฟั่งดูน่าเกลยีด หรอืสามหีรือภรรยาของโยมเกดิโมโหโยม
ขึ้นมา ก็ให้ต้ังสมมุติฐานว่าวันนี้คนเหล่านั้นล้มหัวฟาดพื้น
และต้องทรมานอยู่กับอาการสมองพิการชั่วขณะ เพราะใน
ทางพทุธศาสนานัน้ ความโกรธต่อผูอ้ืน่ และแสดงอาการดถูกู
ผูอ่ื้นนัน้ ถือเป็น “อาการวกิลจริตชัว่คราว” 

ดังนัน้ เมือ่โยมตระหนกัรู้ว่าคนท่ีก�าลงัโกรธโยมอยูน่ัน้
เป็นคนวิกลจริตชั่วคราว โยมก็สามารถตอบสนองกลับไป
ด้วยอุเบกขา และความเมตตาว่า... “เธอช่างน่าสงสารจรงิๆ”



๗
ก�รเข้�ใจเรือ่งคว�มต�ย 
สอนให้เร�รูจ้กัเอ�ใจใส่

- ปัญญา -

ความตายของคนที่เรารักนั้นท�าให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไป
ตลอดกาล แม้แต่ความตายของคนอื่นๆ ที่เราไม่เคยรู้จัก 
เช่น คนเป็นพนัๆ คนทีต่ายเนือ่งจากภยัธรรมชาติกท็�าให้
วธิคีดิของเราเปลีย่นแปลงไปได้ ความตายคอืสจัธรรมของ
ชีวิต มันสอนให้เรารู้จักเอาใจใส่เมื่อเรามีความเข้าใจมัน
อย่างถ่องแท้แล้ว

เมื่อหลายปีก่อนตอนที่อยู่ประเทศไทย หลวงพ่อชา 
ท่านอาจารย์ของอาตมา ได้ชแูก้วเซรามิคใบหนึง่ขึน้

“ดูนีส่”ิ ท่านอาจารย์บอกกับพวกเรา “แก้วใบนีมี้รอย
ร้าวอยู่”
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อาตมามองดแูก้วใบนัน้ใกล้ๆ แต่กม็องไม่เหน็รอยร้าว
เลย

“ตอนนีเ้รายงัมองไม่เห็นรอยร้าวหรอกนะ” หลวงพ่อ
ชากล่าวต่อไป “แต่มรีอยร้าวแน่ๆ สกัวนัหนึง่จะมีคนท�าแก้ว
ใบนี้ตกลงพื้น ท�าให้แก้วมีรอยร้าว แล้วก็แตกออกจากกัน
นีค่อืชะตากรรมของแก้วใบนี”้

“แต่ถ้าแก้วของหลวงพ่อเป็นแก้วพลาสตกิ” หลวงพ่อ
อธบิาย “มนักจ็ะไม่ต้องตกอยูใ่นชะตากรรมเช่นนัน้ และไม่มี
รอยร้าวทีม่องไม่เห็น แล้วมนักจ็ะไม่แตก ไม่ว่าเธอจะท�ามัน
ตก เคาะมันแรงๆ หรือแม้แต่เตะมัน ซึ่งการที่แก้วไม่แตก 
กอ็าจจะท�าให้เธอไม่ระมดัระวงั แต่พอแก้วของหลวงพ่อแตก
ได้ เธอกเ็ลยต้องเอาใจใส่มนัให้ด”ี

“ในท�านองเดียวกัน” หลวงพ่อชาเริ่มกล่าวเน้นย�้า 
“ร่างกายของพวกเธอกม็รีอยร้าวอยู ่ตอนนีเ้ธอยงัมองไม่เหน็
รอยร้าวพวกนัน้หรอก แต่มนัมอียูใ่นร่างกายนัน่แหละ มนัคอื
ความตายในอนาคตนั่นเอง สักวันหน่ึงก็จะต้องมีอุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วยหรือความชราเกิดข้ึน จากนั้นรอยร้าวก็จะ
ปรากฏตัวให้เห็น แล้วเธอก็จะต้องตาย เพราะนั่นคือชะตา
กรรมของพวกเธอ”

“แต่ถ้าเธอมชีวีติท่ีเป็นอมตะ” หลวงพ่อชากล่าวสรปุ 
“ถ้าชีวิตของพวกเธอไม่มีวันแตกสลายเหมือนแก้วพลาสติก 
เธอกจ็ะเป็นคนประมาทไม่ระมดัระวงั นีคื่อสจัธรรม เพราะ
ชีวิตของเราเปราะบาง เพราะเราทุกคนต้องตาย นี่จึงเป็น
เหตุผลว่า ท�าไมพวกเราต้องรู้จกัเอาใจใส่และดแูลมันให้ด”ี
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ความเข้าใจว่าความสมัพนัธ์เป็นสิง่ทีเ่ปราะบางเหมอืน
แก้วเซรามคินัน้คอืเหตผุลว่าท�าไมพวกเราต้องเอาใจใส่ต่อคน
อ่ืนๆ การเข้าใจว่าความสขุนัน้มรีอยร้าวอยูเ่สมอสอนให้พวก
เราเหน็คณุค่าของความสขุและการระลกึรูอ้ยูเ่สมอว่าวนัหนึง่
ชวีติของเราจะต้องแตกดบัไป ดงันัน้ทกุขณะจติของเราจงึมี
คณุค่าอย่างยิง่



- การไตร่ตรอง -

๘
วธิกี�รเป็นเจ้�ของ

ฟ�ร์มเลีย้งไก่ 

ครัง้หนึง่ มเีจ้าของฟาร์มเลีย้งไก่อยูส่องคน คนแรกจะต่ืน
แต่เช้าแล้วกห็ยบิตะกร้าใบหนึง่เดนิเข้าไปท่ีโรงเลีย้งไก่เพือ่
เก็บผลผลิตจากเมื่อคืนที่ผ่านมา เขาเก็บขี้ไก่ใส่ในตะกร้า
ใบนัน้โดยปล่อยให้ไข่ไก่กองอยูบ่นพืน้ดนิเพือ่รอวนัเน่าเสยี 
แล้วเขาก็ห้ิวตะกร้าทีเ่ตม็ไปด้วยขีไ้ก่กลับเข้าไปในบ้าน ซึง่
ท�าให้เกดิกลิน่เหมน็ไปทัว่บ้าน ครอบครวัของเขารูส้กึโกรธ
เจ้าของฟาร์มเล้ียงไก่โง่เขลาคนน้ีมาก

เจ้าของฟาร์มเลีย้งไก่คนทีส่องหยบิตะกร้าใบหนึง่เดนิ
เข้าไปที่โรงเลี้ยงไก่เพ่ือเก็บผลผลิตจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเช่น
กนั แต่เขาเกบ็ไข่ไก่ใส่ตะกร้าจนเตม็และปล่อยให้ขีไ้ก่กองอยู่
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บนพื้นดินเพื่อรอให้มันเน่าเปื่อยอยู่ในโรงเลี้ยงไก่และกลาย
เป็นปุ๋ยซึ่งมีประโยชน์มากมายได้ในภายหลังโดยไม่ต้องเอา
มันกลับเข้าไปในบ้านด้วย เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่คนนั้นเอา
ไข่ไก่กลับบ้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เขาท�าไข่เจียวเลิศรส 
ให้ครอบครัวของเขาแล้วก็น�าไข่ที่เหลือไปขายในตลาด 
ครอบครัวของเขารู้สึกรักใคร่ช่ืนชมเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่
ผู้เฉลียวฉลาดคนนัน้

ความหมายของการอุปมาอุปไมยที่เล่าให้ฟังนี้ก็คือ 
เวลาที่โยมเก็บผลผลิตในอดีตนั้น โยมเก็บอะไรใส่ใน 
“ตะกร้า” แล้วน�ากลับบ้านไปด้วย โยมเป็นหนึ่งในบรรดา
ผู้คนที่เก็บเอาแต่ประสบการณ์ที่ไม่น่ารื่นรมย์ในแต่ละวัน 
(หรือในชีวิตที่ผ่านมา) แล้วก็น�ากลับบ้านไป.... “ที่รักจ๊ะ  
วันนี้ผมโดนจับข้อหาขับรถเร็วเกินก�าหนด” “ที่รักคะ  
ฉันท�าให้เจ้านายโกรธมากเลยเรือ่งการท�างาน”.... หรอืโยม
จะเป็นคนทีท่ิง้บรรดาประสบการณ์ด้านลบทัง้หลายในอดตี 
ไว้ทีข่องมนั และน�ากลบัมาแต่ช่วงเวลาทีมี่ความสุข โยมเป็น
คนทีช่อบเกบ็ขีไ้ก่หรือคนท่ีชอบเกบ็ไข่ไก่กนัล่ะ



๙
อลับัม้ใส่รปูภ�พ

- การปล่อยวาง -

มีคนมากมายที่ชอบเก็บอัลบั้มใส่รูปภาพ คนเหล่านั้น 
เก็บช่วงเวลาแห่งความสุขท่ีสุดไว้ในน้ัน อาจจะมีภาพท่ี
พวกเขาก�าลังวิ่งเล่นอยู่ที่ชายหาดตอนที่เป็นเด็กเล็กๆ 
หรือมีภาพท่ีคุณพ่อคุณแม่ก�าลังแสดงความภาคภูมิใจใน
วันรับปริญญาของพวกเขา รวมท้ังภาพงานแต่งงาน
จ�านวนมากมายของพวกเขา ซึ่งเป็นการจับภาพในช่วง
เวลาหนึ่งแห่งความสุขอันสูงสุดของพวกเขาตามความ
เป็นจริง นอกจากน้ันก็ยังมีรูปภาพที่ถ ่ายกันอย่าง
สนุกสนานในช่วงไปเทีย่ววันหยดุด้วย

แต่โยมจะไม่เคยเห็นรูปภาพของช่วงเวลาแห่งความ
เศร้าโศกในชีวิตเลย ไม่มีภาพที่โยมยืนอยู่หน้าห้องครูใหญ ่
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ทีโ่รงเรยีนของโยม ไม่มภีาพทีโ่ยมคร�า่เคร่งกบัการดหูนงัสอื
สอบจนดกึดืน่ อาตมาไม่เคยเหน็คนทีอ่าตมารูจ้กัคนไหนเกบ็
รปูภาพตอนหย่าร้างไว้ในอลับัม้ หรอืเกบ็รปูภาพตอนท่ีสามี
หรือภรรยานอนป่วยหนักอยู่บนเตียงหรือภาพที่ก�าลังอยู่ใน
ช่วงการจราจรที่แออัดระหว่างเดินทางไปท�างานในเช้าวัน
จันทร์ รูปภาพท่ีไม่น่าร่ืนรมย์เช่นนั้นจะไม่มีวันถูกเก็บไว้ใน
อัลบ้ัมใส่รูปภาพของใครเดด็ขาด

แต่กย็งัม ี“อลับัม้ใส่รปูภาพ” อกีเล่มหนึง่ทีพ่วกเราเกบ็
ไว้ในสมอง เรียกว่าความทรงจ�า ในอัลบั้มนี้เองที่เราเก็บ 
“รูปภาพ” อันไม่น่ารื่นรมย์ไว้มากมาย ภายในอัลบั้มใส่
รปูภาพนัน้โยมจะได้เหน็รปูภาพต่างๆ ทีแ่สดงการโต้เถียงกนั
อย่างดเุดอืด รปูภาพมากมายทีโ่ยมเคยถกูท�าให้เสียใจอย่าง
รุนแรง รวมทั้งรูปภาพของช่วงเวลาต่างๆ ที่โยมได้รับการ
ปฏบิตัอิย่างโหดร้ายทารุณอีกมากมาย แต่เป็นทีน่่าประหลาด
ใจว่า “รปูภาพ” แห่งช่วงเวลาท่ีมคีวามสขุนัน้มีอยูน้่อยมาก 
น่าประหลาดใจจริงๆ

ดังน้ัน ขอให้ช่วยกันท�าความสะอาดอัลบ้ัมใส่รูปภาพ
ในหวัของเรา เลิกจดจ�าหรือละท้ิงความทรงจ�าทีไ่ม่สร้างสรรค์
ไปให้หมด ไม่ให้หลงเหลืออยู่ในอัลบั้มใส่รูปภาพนี้อีกต่อไป 
แล้วให้น�าเอารปูภาพแห่งความทรงจ�าต่างๆ แบบเดยีวกบัที่
โยมเกบ็ไว้ในอลับัม้จริงๆ มาใส่แทนท่ี จดจ�าความสขุในช่วง
เวลาทีอ่ยูก่บัคูส่มรสของโยม ช่วงเวลาแห่งความเอือ้อาทรต่อ
กนัอย่างแท้จรงิทีเ่กดิขึน้โดยไม่คาดคดิ หรือช่วงเวลาทีก้่อน
เมฆได้แยกตัวออกจากกันและเผยให้เห็นดวงอาทิตย์ที ่
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ส่องสว่างด้วยความงดงามท่ีไม่สามารถบรรยายเป็นค�าพูดได้ 
ขอให้เกบ็รปูภาพเหล่านีไ้ว้ในความทรงจ�าของโยม และเมือ่มี
เวลาว่างแม้เพียงเล็กน้อย โยมก็จะพบว่าตัวเองก�าลังเปิด
อลับ้ัมไปพร้อมๆกบัรอยยิม้หรือแม้แต่หัวเราะไปด้วย



๑๐
ก�รกดปุม่ “ลบทิง้”

- การปล่อยวาง -

โยมลบความทรงจ�าอนัเลวร้ายในอดตีออกไปได้อย่างไร
หลังจากกลับมาจากการเดินบิณฑบาตในตอนเช้าใน

ประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อน หลวงพ่อชาหยิบกิ่งไม้กิ่งหนึ่ง
มาจากข้างทางและถามว่า “กิง่ไม้นีห้นกัแค่ไหน” ก่อนทีจ่ะ
มีใครตอบหลวงพ่อชาก็โยนกิ่งไม้กิ่งน้ันเข้าไปในพุ่มไม้และ
กล่าวว่า “ก่ิงไม้หนกัเวลาท่ีเธอถอืมนัเท่านัน้ พอเธอโยนมัน
ทิง้ไป มนักไ็ม่หนกัอกีต่อไป”

เพือ่เป็นการต่อยอดจากหลกัการข้อนี ้ อาตมาแนะน�า
ให้บรรดาลูกศิษย์ของอาตมาเขียนถึงปัญหาที่เกิดจากความ
ทรงจ�าอนัเลวร้ายให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนกึออกลงบนกระดาษ
คนละหนึง่แผ่น จากนัน้ก็หากิง่ไม้มากิง่หนึง่แล้วหุม้กระดาษ



46 ชวนม่วนชื่น ๒

ทีเ่ขยีนเสรจ็แล้วไว้ทีป่ลายด้านหนึง่ของกิง่ไม้และใช้หนงัยาง
หรอืเทปกาวรัดทับไว้ให้แน่น ต่อมาให้หาสถานทีว่เิวกในป่า 
ถอืกิง่ไม้กิง่นัน้ไว้และพนิจิพจิารณาถงึน�า้หนกัของความทรง
จ�าอนัเลวร้ายเหล่านัน้ เมือ่พร้อมแล้วกร็วบรวมก�าลงัทัง้หมด
เท่าทีม่ ีแล้วโยนกิง่ไม้กิง่นัน้ไปให้ไกลท่ีสดุเท่าทีจ่ะท�าได้ 

การปล่อยวางความทรงจ�าอันเลวร้ายนั้น โยมต้อง
ยอมรบัมันก่อนเป็นอันดบัแรกโดยต้องระลกึถงึความทรงจ�า
เหล่านัน้อย่างตรงไปตรงมาแล้วกเ็ขยีนมนัลงไปบนกระดาษ 
จากนั้นการปล่อยวางจ�าเป็นจะต้องมีการออกแรงด้วย
พธิกีรรมหรอืการกระท�าทางกายภาพ เพียงแค่คดิว่า “ต่อไป
นี้ฉันจะปล่อยวางความทรงจ�าท้ังหมดนี้” ไม่ช่วยให้เกิด
ผลลพัธ์ทีต้่องการได้ ดงันัน้พวกเราต้องด�าเนนิพธิกีรรมโยน
กิง่ไม้ โดยเริม่ต้นจากขัน้ตอนต่างๆ ในการหุ้มกระดาษไว้ทีก่ิง่
ไม้ การเดินเข้าไปในป่าด้วยความตัง้ใจท่ีจะปลดปล่อยสิง่เลว
ร้ายท้ังหลายออกไปให้หมด การรับรู้ถึงน�้าหนักของกิ่งไม้ 
ที่ถืออยู่ในมือ และแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อย  
เมื่อโยมเหวี่ยงสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะท�าได้  
ขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นการเสริมสร้างความตั้งใจที่ตั้งไว้ และ
ท�าให้เกดิพลังซ่ึงใช้ได้ผล โยมได้กดปุม่ลบท้ิงไปแล้ว

ต่อมามคีนมาร้องทกุข์ว่า อาตมาต้องรบัผดิชอบทีม่คีน
ท�าให้ป่ารกไปหมดและส่งเสรมิให้เกดิการท�าลายสิง่แวดล้อม 
อาตมาจึงได้ปรบัเปลีย่นกลยทุธ์เสยีใหม่ดงันี้

เขียนความทรงจ�าอันเลวร้ายทั้งหมดลงบนกระดาษ
เหมือนเดิม มันเป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีจะต้องน�าความทรงจ�าเหล่า
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นั้นออกมาให้เห็นก่อนที่จะถูกลบทิ้งไป เพียงแต่ครั้งนี้ให ้
ใช้กระดาษชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับ
ความทรงจ�าด้านลบเหล่านั้น นั่นคือเขียนมันลงบนม้วน
กระดาษช�าระ เมือ่เขยีนเสร็จแล้วกเ็อาเข้าไปในห้องน�า้แล้ว
ทิ้งกระดาษที่มีเนื้อหาดั่งกล่ินเหม็นน่ารังเกียจลงไปในโถ
ชกัโครก ซึง่เป็นท่ี ๆ มนัควรจะอยู ่จากนัน้ก.็..กดชกัโครก



๑๑
ดหีรอืไม่ ใครจะรู้

- การไตร่ตรอง -

กาลครัง้หนึง่ พระราชาองค์หน่ึงก�าลังเสดจ็ออกไปล่าสตัว์ 
ตอนนั้นเองพระองค์ท�ามีดบาดพระหัตถ์ของพระองค์เอง 
พระองค์ทรงสั่งให้เรียกหมอหลวงซึ่งมักจะออกมากับ
พระองค์ในเวลาเสด็จออกล่าสัตว์เสมอๆ มาถวายการ
รกัษา แล้วหมอหลวงกใ็ช้พลาสเตอร์ปิดแผลไว้

“ไม่มอีะไรร้ายแรงใช่ไหม” พระราชาตรัสถาม
“ดีหรือไม่ ใครจะรู้พระพุทธเจ้าข้าฯ” แพทย์หลวง

กราบทลู จากนัน้พระองค์กอ็อกล่าสตัว์ต่อไป
เมือ่กลับถงึพระราชวงั แผลเกดิตดิเชือ้ พระราชาทรง

ส่ังให้เรียกหมอหลวงมาอีกครั้งหนึ่ง หมอหลวงท�าความ
สะอาดแผล ทาแผลด้วยขีผ้ึง้แล้วใช้พลาสเตอร์ปิดแผลไว้
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“หมอแน่ใจหรือว่าข้าจะไม่เป็นอะไร” พระราชาตรัส
ถามด้วยความกงัวล

“ดีหรือไม่ ใครจะรู้พระพุทธเจ้าข้าฯ” แพทย์หลวง
กราบทลูอกีคร้ัง พระราชาทรงเร่ิมวติกกงัวล

พระราชาทรงคิดถูกต้อง เพราะอีกสองสามวันต่อมา
นิว้พระหัตถ์มอีาการตดิเชือ้อย่างรุนแรงจนกระทัง่ต้องตดัทิง้ 
พระราชาทรงพโิรธทีห่มอหลวงไร้ความสามารถในการรกัษา 
พระองค์ทรงพาหมอหลวงไปท่ีคกุใต้ดนิและจับเขาขงัคกุด้วย
พระองค์เอง

“เป็นไงบ้างหมอหลวง ถกูขังคุกแล้วเป็นยงัไงบ้าง” 
“การติดคุกเหรอ พระเจ้าข้าฯ.... ดีหรือไม่ ใครจะรู้

พระพทุธเจ้าข้าฯ” หมอหลวงตอบพร้อมกบัยกัไหล่
“เจ้านี่ท้ังสติไม่ดีแถมยังไร้ความสามารถด้วย” พระ

ราชารบัสัง่ แล้วเสดจ็กลบัไป
สองสามอาทิตย์ต่อมา เมื่อแผลหายดีแล้ว พระราชา

ทรงออกล่าสัตว์อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่ก�าลังไล่ล่าสัตว์อยู่นั้น
พระองค์ทรงพลดัหลงกับคนอ่ืนๆ และเริม่หลงป่า ขณะทีท่รง
เดินอย่างไร้จุดหมายอยู่ในป่า พระองค์ทรงถูกชาวป่าพื้น
เมอืงจบัตวัไว้ บงัเอญิว่าวนันัน้เป็นวันส�าคัญทางศาสนาของ
พวกเขา และพวกเขาก็ได้พบส่ิงท่ีจะน�าไปบวงสรวงเจ้าป่า
แล้ว พวกคนป่าจบัพระราชามดัไว้กบัต้นไม้ใหญ่ แล้วพระผูท้�า
พธิกีเ็ริม่สวดมนต์และเต้นร�า ในขณะท่ีคนป่าลบัมดีทีจ่ะใช้ใน
การบวงสรวง พระผู้ท�าพิธีหยิบใบมีดมาและเกือบจะเชือด
คอหอยของพระราชาก่อนท่ีเขาจะร้องตะโกนว่า “หยดุก่อน 
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ผูช้ายคนนีม้นีิ้วแค่เก้านิ้วเท่านั้น เขาไม่ใชส่ิง่ทีส่มบูรณ์เพยีง
พอที่จะน�ามาบวงสรวงเจ้าป่าของเรา ปล่อยตัวเขาไปซะ”

สองสามวันต่อมา พระราชาทรงพบทางกลับไปยัง
พระราชวงัและเสดจ็ตรงไปยงัคกุใต้ดนิเพือ่ขอบใจหมอหลวง
ทีม่คีวามฉลาดล�า้ลกึ

“เราคดิว่าเจ้าช่างโง่เง่าเอาแต่พูดเหลวไหลว่า ‘ดหีรอื
ไม่ ใครจะรูพ้ระพุทธเจ้าข้าฯ’ แต่ตอนนีเ้รารู้แล้วว่าเจ้าพดูถกู 
การที่เราเสียนิ้วไปนั้นเป็นเร่ืองท่ีดีเพราะมันท�าให้เรารอด
ชีวิต ส่วนเร่ืองท่ีไม่ดีส�าหรับเราก็คือการจับเจ้าขังคุก เรา
ขอโทษนะ”

“พระองค์หมายความว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าฯ ที่
บอกว่า การจับข้าพระพุทธเจ้าขังคุกเป็นเรื่องที่ไม่ดี การที่
พระองค์ทรงจับข้าพระพุทธเจ้าขงัคุกนัน้เป็นเรือ่งดพีระพทุธ
เจ้าข้าฯ ไม่เช่นนัน้ข้าพระพทุธเจ้ากจ็ะต้องตามเสดจ็พระองค์
ไปล่าสัตว์ แล้วกจ็ะต้องถกูจบัตวัไปด้วย และข้าพระพทุธเจ้า
กม็นีิว้ครบสิบนิว้ด้วยนะพระพุทธเจ้าข้าฯ”



๑๒
คนขบัรถแทก็ซี่

- การไตร่ตรอง -

ชายคนหนึ่งเล่าให้อาตมาฟังว่าเมื่อปี ๒๕๒๐ เขาได้เดิน
ทางไปท�าธรุกจิในเมอืงมมุไบประเทศอนิเดยี หลงัจากการ
ติดต่อธรุกจิของเขาผ่านไปด้วยความราบรืน่ เขากบ็อกให้
รถแท็กซี่ไปส่งที่สนามบินนานาชาติโดยเขาเผ่ือเวลาไว้
มากมายก่อนทีจ่ะเชค็อนิขึน้เครือ่ง แต่รถแทก็ซีค่นันัน้หลง
ทาง แม้ว่าคนขับรถแท็กซี่เป็นคนท้องถิ่นแต่เขาขับไป
สนามบนิไม่ถกู ขณะทีเ่วลาเดนิผ่านไปแต่ละนาท ีนักธรุกจิ
คนนัน้กห็วัน่วิตกมากขึน้ทกุทว่ีาเขาอาจจะพลาดเทีย่วบนิ
ของเขา แล้วเขาก็แสดงอาการเกรีย้วกราดกบัคนขบัแท็กซี่ 
ซ่ึงท�าให้คนขบัแทก็ซีย่ิง่สับสนมากขึน้

ต่อมาไม่นานนกัธรุกจิคนนัน้กน็กึขึน้มาได้ว่าความหวงั
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เพียงอย่างเดียวท่ีจะท�าให้เขาได้ขึ้นเคร่ืองบินก็คือเครื่องบิน
ไม่สามารถออกได้ตามเวลาทีก่�าหนด ซึง่ถอืเป็นเรือ่งทีเ่ป็นไป
ได้ในสมัยก่อน แต่ในที่สุดเมื่อเขาเดินทางใกล้ถึงสนามบิน 
เขาก็รู้ว่าความหวังสุดท้ายของเขาต้องแตกสลายอย่างไม่มี
ชิน้ด ี นบัเป็นเพียงครัง้เดยีวเท่านัน้ทีเ่ครือ่งบินออกตรงเวลา 
เขาเหน็เครือ่งบินของเขาทะยานขึน้ไปบนท้องฟ้า

“ไอ้คนขับแท็กซี่งี่เง่า แกน่าจะรู้จักเส้นทางมาสนาม
บนินานาชาตอิย่างด ีแกมนัไม่น่าจะขบัแทก็ซ่ีอกีต่อไป แกมัน
โง่จรงิๆ แกท�าให้ฉนัพลาดเท่ียวบนิ” นกัธรุกจิตะโกนต่อว่า
อย่างเกรีย้วกราด

จากนั้น เขาก็มองเห็นเครื่องบินล�านั้นตกลงมาจาก
ท้องฟ้า เครือ่งบนิตกลงมาโดยท่ีผูโ้ดยสารเสยีชวีติทัง้ล�า

“คุณช่างเป็นคนขับแท็กซ่ีท่ีแสนดี คุณเป็นเพื่อนแท้
ของผม รบัทปิไปเยอะๆ เลยนะ...”

ชายคนนั้นบอกกับอาตมาว่า เหตุการณ์ครั้งน้ันได้
เปลีย่นชีวติของเขาทัง้ชวีติ เขาไม่รูส้กึโกรธกบัสิง่ต่างๆ ทีไ่ม่
เป็นไปตามแผนทีเ่ขาวางไว้อกีต่อไป แต่เขากลบัตัง้ข้อสงัเกต
ว่า “ดีหรอืไม่ ใครจะรู้” 



๑๓
ไม่มใีครเป็นอ�ชญ�กร

- ความกรุณา -

อาตมาได้รับโทรศัพท์จากผู้คุมนักโทษในเรือนจ�าท้องถิ่น
แห่งหนึ่ง เขาขอพูดสายกับอาตมาโดยตรงเพื่อนิมนต์ให้
กลบัไปเทศน์ทีเ่รอืนจ�าของเขา อาตมาตอบไปว่าตอนนียุ้ง่
มากเพราะมงีานทีต้่องท�าเพิม่มากขึน้กว่าเมือ่ตอนทีเ่คยไป
เทศน์ทีน่ัน่เป็นประจ�า แล้วอาตมาก็รบัปากว่าจะส่งพระรูป
อ่ืนไปเทศน์แทน

“ไม่ได้ครับ” เขาตอบ “พวกเราอยากให้หลวงพ่อมา
เทศน์ครบั”

“ท�าไมต้องเป็นอาตมาด้วย” อาตมาถาม
“ผมท�างานในเรือนจ�ามาเกือบทั้งชีวิต” ผู้คุมคนนั้น

กล่าว “และผมได้สังเกตเห็นบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์
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เฉพาะของหลวงพ่อ และนกัโทษทุกคนท่ีเข้าฟังการบรรยาย
ธรรมะของหลวงพ่อไม่เคยกลับมาติดคุกอีกเลยหลังจากที่
พวกเขาพ้นโทษไปแล้ว ขอความกรุณากลับมาเทศน์อีกนะ
ครบั”

ค�ากล่าวนั้นเป็นการชื่นชมที่มีค่ามากที่สุดครั้งหนึ่ง 
ซึ่งอาตมาเคยได้รับ ดังนั้นอาตมาจึงลองคิดย้อนกลับไปใน
เวลาต่อมาว่าอาตมาได้ท�าอะไรทีแ่ตกต่างไปจากคนอืน่ๆ ใน
การกล่อมเกลาจิตใจนักโทษเหล่านั้นบ้าง แล้วอาตมาก็
นึกออกว่ามันเป็นเพราะว่าตลอดเวลาหลายปีที่อาตมาได้
เข ้าไปเทศน์ในเรือนจ�าหลายแห่ง อาตมาไม่เคยเห็น
อาชญากรแม้แต่สกัคร้ังเดยีว

อาตมาเห็นคนมากมายที่เคยฆ่าคน แต่อาตมาไม่เคย
เห็นฆาตกร อาตมาเห็นคนมากมายท่ีขโมยของของคนอื่น 
แต่อาตมาไม่เคยเห็นโจร อาตมาเห็นคนมากมายทีเ่คยกระท�า
การล่วงละเมิดทางเพศอย่างอุกอาจ แต่อาตมาไม่เคยเห็น 
ผู ้กระท�าผิดทางเพศ อาตมาเห็นว่าบุคคลนั้นอยู ่เหนือ
อาชญากรรม

การให้ค�านยิามคนบางคนจากการกระท�าอนัเลวร้ายที่
เขาได้ท�าลงไปเพียงแค่ครั้งสองครั้งหรือแม้แต่หลายครั้ง
ก็ตามเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผล เพราะมันเป็นการปฏิเสธการ
ท�าความดีอ่ืนๆ อกีมากมายท่ีพวกเขาเคยท�ามา ซึง่อาตมารบั
รู ้ได้ถึงการกระท�าเหล่านั้น อาตมาจึงเห็นบุคคลที่เคย
ประกอบอาชญากรรมแต่เขาไม่ใช่อาชญากร พวกเขามีคุณค่า
มากกว่าการกระท�าผิดกฎหมายที่พวกเขาได้เคยกระท�าใน
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ช่วงเวลาท่ีผ่านมา
เมื่ออาตมาเห็นตัวบุคคลนั้นอยู่เหนืออาชญากรรม 

พวกเขาก็จะเห็นความดีงามด้านอื่นๆ ของตัวเองเช่นกัน  
แล้วพวกเขาก็เร่ิมมีความเคารพตัวเอง โดยยังยอมรับ
อาชญากรรมที่เคยท�าไป เมื่อพวกเขามีความเคารพตัวเอง
เพิม่มากขึน้ๆ พวกเขากจ็ะออกจากคุกไปโดยไม่หวนกลบัมา
อีกเลย



- ปัญญา -

๑๔
มลทนิของคว�ม
เจบ็ป่วยท�งจติ

อาตมาได้เล่าเรื่องดังกล่าวข้างต้นในการประชุมเรื่อง
สุขภาพจิตเมื่อหลายปีก่อน ท�าให้หัวหน้าภาควิชาของ
สถานศึกษาด้านสุขภาพจิตอันมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงรู ้สึก
ประทับใจเป็นอย่างมาก แล้วท่านก็นิมนต์ให้อาตมาร่วม
งาน ‘ท�าบุญ’ ตกึท�างานของเขาด้วย

“ไม่ทราบว่าโยมเคยดูแลผู้ป่วยทางจิตประเภทใด
บ้าง” อาตมาถาม

“โรคจิตเภทครับ” เขาตอบ
“แล้วโยมรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภทอย่างไร” อาตมา

สอบถาม
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“กท็�าแบบเดยีวกบัท่ีพระอาจารย์อธบิายในการแสดง
ธรรมนั่นแหละครับ” เขากล่าวตอบ “ผมไม่ได้รักษา
โรคจติเภท แต่ผมท�าการรกัษาด้านอืน่ๆ ของผูป่้วยเหล่านัน้”

อาตมาพนมมอืแสดงความเคารพแบบชาวพทุธต่อเขา 
ซ่ึงเขาเข้าใจเป็นอย่างดี

“แล้วผลลพัธ์เป็นอย่างไรบ้าง” อาตมาถามทัง้ๆ ทีรู่อ้ยู่
แล้วว่าค�าตอบคืออะไร

“ยอดเยีย่มท่ีสดุครับ มนัเป็นการรกัษาทีใ่ช้ได้ผลดกีว่า
การรกัษาแบบอืน่ๆ ครับ” เขากล่าวตอบ

เวลาท่ีโยมเรียกใครบางคนว่า “ผูป่้วยโรคจิตเภท” นัน้ 
กท็�าให้ดรูาวกบัว่าบคุคลเหล่านัน้ต้องมีชวีติอยูก่บัการถกูตรา
หน้าเช่นนั้นตลอดไปเพราะโยมได้สร้างมลทินให้กับพวกเขา 
แต่เม่ือใดโยมเห็นคนเหล่านั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ทุกข์
ทรมานกบัอาการต่างๆ ของโรคจติเภท ซึง่ความเป็นมนษุย์
ของพวกเขานั้นอยู่เหนือความเจ็บป่วยทั้งหลาย เมื่อนั้น
แหละทีโ่ยมได้ท�าให้ส่วนท่ีแขง็แรงของพวกเขามีโอกาสเจรญิ
เติบโตข้ึน



๑๕
ก�รอนญุ�ตให้ต�ยได้ 

“โยมรู้สึกสงบสุขกับความตายที่ก�าลังใกล้เข้ามาหรือไม่” 
อาตมามักจะถามค�าถามนี้ต่อพวกไม้ใกล้ฝั ่งท้ังหลาย 
วัตถุประสงค์ที่ถามก็เพื่อจะโน้มน้าวให้พวกเขารู้สึกว่า 
ความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดา มันไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติ
แต่อย่างใด ซ่ึงจะท�าให้พวกเขาตายได้อย่างสง่างามและ
สงบสขุ”

มีผู้สูงอายุมากมายบอกกับอาตมาว่าพวกเขาได้ท�า 
การสงบศึกกับความตายที่ก�าลังจะมาถึงเรียบร้อยแล้ว แต่
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบรรดาญาติพ่ีน้องและมิตรสหายที่ใกล้
ชิดทั้งหลายไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาจากไป “คุณแม่ขา  
คณุแม่ขา อย่าตายนะคะ หายเร็วๆ นะคะๆ” สิง่เหล่านีแ้หละ

- การปล่อยวาง -
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คอืต้นเหตแุห่งความทุกข์ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสดุของพวกเขา
สตีฟเป็นชายหนุ่มอายุประมาณสามสิบเศษๆ ซึ่ง

นบัถอืศาสนาพทุธ เขาเป็นเจ้าของธรุกจิท่องเทีย่วทีป่ระสบ
ความส�าเรจ็ จากการน�าลกูทวัร์ของเขาไปล่องแพในสถานที่
ต่างๆ ทีส่วยท่ีสดุในโลก แต่โชคร้ายท่ีเขาก�าลงัจะตายด้วยโรค
มะเรง็ชนดิท่ีไม่มทีางรักษา

อาตมาไปเยีย่มเขาและเจนนี ่ภรรยาของเขาหลายครัง้ 
และรูสึ้กแปลกใจมากทีเ่ขายงัมชีวีติอยู่ เขาทกุข์ทรมานมาก 
แล้วท�าไมเขาถงึยงัไม่ยอมจากไป

อาตมาละสายตาจากสตีฟ หันมาเผชิญหน้ากับเจนน่ี
และถามว่า “โยมได้อนญุาตให้สตฟีตายแล้วหรอืยงั”

ส่ิงทีต่ามมากคื็อ ช่วงเวลาแห่งชีวติอนัแสนซาบซึง้ ซึง่
ท�าให้โยมรู้สึกถึงสิทธิพิเศษท่ีได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไปตลอด
กาล เจนนีค่่อยๆ คลานข้ึนไปบนเตยีงโดยไม่ได้ตอบค�าถาม
ใดๆ เธอใช้แขนท้ังสองข้างโอบร่างอันบอบบางและซูบซีด
ของสามอีย่างนุม่นวลแล้วเธอกบ็อกกบัชายทีเ่ธอรกัสดุหวัใจ
ว่า “สตฟีคะ ฉนัอนญุาตให้คณุตายค่ะ ไม่ต้องห่วงนะสตฟี 
คณุไปเถอะนะ” เขาและเธอกอดกนัและร้องไห้ด้วยกนั ไม่ถงึ
สองวนัต่อมาสตฟีกจ็ากไป 

บ่อยคร้ังท่ีอาตมาต้องพาบรรดาเพือ่นๆ และญาตมิิตร
ของผูท้ีใ่กล้จะเสยีชวีติออกมาคยุข้างนอกห้องและแนะน�าให้
พวกเขามอบของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่สุดแก่ผู้ที่พวกเขารัก นั่น
คือการอนุญาตให้ตาย โยมอาจจะมีวิธีให้ของขวัญแห่ง
อิสรภาพช้ินนั้นในเวลาและวิธีการท่ีโยมเห็นว่าเหมาะสม 
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เพราะมนัเป็นของขวญัทีท่�าให้บรรดาผูท้ีโ่ยมรกัเป็นอิสระใน
ทีส่ดุ



เร่ืองตลกของช�วพทุธ
- การปลูกฝัง -

๑๖
พระสงฆ์รูปหน่ึงได้รับโทรศัพท์จากฆราวาสคนหนึ่งที่มา
ท�าบญุทีว่ดัของท่านเป็นประจ�า “ผมขอนมินต์ให้หลวงพ่อ
มาท่ีบ้านวันน้ีได้ไหมครบั” ผูท้ีโ่ทรศพัท์มากล่าวถาม

“ขอโทษนะโยม” พระรูปนัน้ตอบ “วันนีอ้าตมาไปไม่
ได้หรอกเพราะก�าลงัยุง่อยู”่

“หลวงพ่อก�าลงัท�าอะไรอยูห่รือครับ” ผูท้ีโ่ทรศพัท์มา
ถาม

“ไม่ได้ท�าอะไร” พระรูปนัน้ตอบ “เป็นสิง่ท่ีพระควรจะ
ท�าน่ะ”

“ไม่เป็นไรครับ” เขากล่าวแล้วก็วางสาย
ชายชาวพุทธคนนั้นโทรศัพท์มาอีกครั้งในวันต่อมา 



62 ชวนม่วนชื่น ๒

“ผมขอนมินต์ให้หลวงพ่อมาท่ีบ้านวนันีไ้ด้ไหมครบั”
“ขอโทษนะโยม” พระรูปนัน้ตอบ “วันนีอ้าตมาไปไม่

ได้หรอก เพราะก�าลงัยุง่อยู”่
“หลวงพ่อก�าลงัท�าอะไรอยูห่รือครับ” ผูท้ีโ่ทรศพัท์มา

ถาม
“ไม่ได้ท�าอะไร” พระรูปนัน้ตอบ 
“แต่หลวงพ่อก็ท�าไปเมื่อวานนี้แล้วนี่ครับ” ชาวพุทธ 

ผูน้ัน้ต่อว่า
“ใช่” พระรูปนัน้กล่าว “แต่อาตมายงัท�าไม่เสรจ็”



๑๗
พระสงฆ์แก่ไม่พดูโกหก

- ปัญญา -

ทุกๆ ปี พระสงฆ์ทีบ่วชในพระพทุธศาสนานกิายเดยีวกัน
กับอาตมาจะงดเว้นการเดินทางไปตามที่ต่างๆ และหยุด
พกัในสถานท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงเป็นเวลาสามเดอืน เรยีกว่า 
“ช่วงเข้าพรรษา”

พระธดุงค์ผู้ชรารูปหนึง่ได้เดนิมาทีป่ระตกูระท่อมของ
ชาวนายากจนคนหน่ึงในช่วงเวลาสองสามวันก่อนวันเข้า
พรรษา สามีซึ่งแม้จะยากจนแต่ก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้น�าอาหารมาถวายแด่พระ
ธุดงค์รูปนั้นและนิมนต์ให้ท่านจ�าพรรษาอยู่ในบริเวณใกล้ๆ 
นัน้ในช่วงวนัเข้าพรรษานี้

“ผมจะสร้างกระท่อมเลก็ๆ ในทุง่นาทีเ่งยีบสงบใกล้ๆ 
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กับแม่น�้าให้นะขอรับหลวงพ่อ และภรรยาของผมก็เต็มใจ
จะจัดหาข้าวปลาอาหารมาถวายหลวงพ่อ พวกเราขอแค่
หลวงพ่อได้โปรดสอนและแนะแนวทางการนั่งสมาธิให้เรา
สองคนเป็นครัง้คราวเท่านัน้นะขอรับ”

พระสงฆ์แก่ตกลงตามนัน้
ตลอดระยะเวลาสามเดอืน ชาวนา ภรรยาของเขา และ

แม้แต่ลูกๆ มคีวามรักเคารพพระสงฆ์แก่รูปนี ้ซึง่ฉลาดปราด
เปรื่องและใจดีเป็นอันมาก จนท�าให้ทุกคนในครอบครัว
ร้องไห้คร�่าครวญขอให้พระสงฆ์แก่รูปน้ันอยู่ที่นั่นต่อไปเมื่อ
เวลาที่ท่านบอกกับพวกเขาว่าท่านก�าลังจะออกจากที่นั่นไป
หลังจากวนัออกพรรษา

“อาตมาอยู่ต่อไม่ได้หรอก” พระสงฆ์แก่กล่าว “แต่
พวกโยมได้ดูแลอาตมาเป็นอย่างดีมาก อาตมาก็จะขอช่วย
โยมเพือ่เป็นการตอบแทนนะ เมือ่สองสามวนัทีแ่ล้วอาตมาได้
เข้าถึงฌานสมาธิท่ีลกึมาก และได้เห็นว่ามสีมบตัมิหาศาลฝัง
อยู่ในบรเิวณใกล้ๆ นี ้อาตมาอยากให้โยมรับมันไว้ ฟังให้ดนีะ 
ท�าตามทีอ่าตมาบอกแล้วโยมกจ็ะไม่มวีนัยากจนอกีต่อไป”

ทกุคนในครอบครัวหยดุร้องไห้ พวกเขาฟังอย่างตัง้ใจ 
และเช่ือค�าพูดของพระสงฆ์รูปน้ัน เพราะพระสงฆ์แก่ไม่พูด
โกหก

“ยืนที่ช่องประตูหน้ากระท่อมเล็กๆ ของโยมในตอน
เช้าตรู่ น�าคันธนูพร้อมลูกธนูหนึ่งดอก เล็งธนูไปทางที่
พระอาทิตย์ข้ึน แล้วเมื่อพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าก็ให้
ปล่อยลูกธนูออกไป พอลูกธนูตกลงบนพ้ืน โยมก็จะพบ
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สมบัติอยูต่รงนัน้แหละ”
เยน็วนันัน้ พระสงฆ์แก่กอ็อกธดุงค์ต่อไป ในเช้าวนัต่อ

มาทุกคนในครอบครัวตืน่เต้นกนัมากจนพากันตืน่นอนตัง้แต่
ก่อนรุง่สาง ชาวนายนืทีช่่องประตหูน้ากระท่อม โดยถอืคนั
ธนพูร้อมลกูธนหูนึง่ดอก ส่วนภรรยากถ็อืพลัว่อยูใ่นมือ แต่ดู
เหมอืนว่าในเช้าวนันัน้พระอาทติย์โผล่พ้นขอบฟ้าด้วยความ
เช่ืองช้ามากๆ เมื่อพระอาทิตย์พ้นขอบฟ้าเขาก็ยิงธนูไปท่ี
พระอาทิตย์แล้วทุกคนก็วิ่งตามลูกธนูไป เขาบอกให้ภรรยา
ขุดดินตรงท่ีลกูธนตูกเป็นหลมุลกึ 

เธอเจออะไรบ้าง ไม่พบอะไรเลยนอกจากปัญหา 
เพราะลกูธนูไปตกในทีน่าของเศรษฐคีนหนึง่และเขาก็จบัทกุ
คนได้คาหนงัคาเขา

“เจ้าไม่มสีทิธิม์าขดุดนิในทีด่นิของคนอ่ืน” เศรษฐีคน
นั้นตะโกนใส่ภรรยาของชาวนาผู้น่าสงสาร “ฉันจะแจ้ง
ต�ารวจให้จบัเจ้าเข้าคุก”

“มนัเป็นความผดิของเขา” ภรรยาสารภาพพร้อมกับ 
ชีไ้ปทีส่ามีของเธอ “เขาบอกให้ฉนัขุดตรงนี”้

“มันเป็นความผิดของพระสงฆ์แก่รูปนั้น” สามีกล่าว 
“ท่านยืนยนัว่า พวกเราจะพบสมบตัติรงนี”้

“พระสงฆ์แก่เหรอ” เศรษฐเีอ่ยถาม “ต้องมีอะไรบาง
อย่างผิดพลาดเกิดขึ้น ฉันก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน 
และพระสงฆ์แก่ไม่พูดโกหก ท่านบอกให้เจ้าท�าอะไรบ้าง”

เมือ่ได้รับฟังการบอกเล่าถงึค�าสัง่ของพระสงฆ์แก่แล้ว
เศรษฐคีนนัน้กอ็ทุานว่า “โธ่เอ๊ยฉนัรู้แล้วว่าเจ้าท�าอะไรผดิไป 
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ดูตัวเองให้ดีสิเจ้าชาวนา เจ้าไม่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดี
ท�าให้ผอมแห้งแรงน้อยจนไม่สามารถยิงธนูได้ถูกวิธี เรามา
ตกลงกนันะ พรุง่นีฉ้นัจะยงิธนจูากกระท่อมของเจ้า แล้วพอ
เจอสมบัติเรากจ็ะแบ่งกนัคนละคร่ึง”

ชาวนาไม่มทีางเลอืกนอกจากตอบตกลง ดงันัน้ในเช้า
วันต่อมา เศรษฐีก�าลังยืนถือคันธนูกับลูกธนูอยู ่ที่หน้า
กระท่อมของชาวนาเพ่ือรอให้พระอาทิตย์ขึ้น และชาวนาก็
ก�าลังถือพลั่วอยู่ในมือ มันเป็นเหมือนกฎแห่งกรรมที่เขาจะ
ต้องเป็นคนขุดดินในวนัน้ีเพราะเขาส่ังให้ภรรยาขดุดนิไปแล้ว
เมื่อวาน เมื่อพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าเศรษฐีก็ยิงลูกธนู
ออกไปในระยะทางทีไ่กลมากกว่าเดมิ ทกุคนวิง่ตามลกูธนไูป 
แล้วชาวนากต้็องขดุหลมุขนาดใหญ่ตรงท่ีลกูธนตูกอยู่

เขาเจออะไรบ้าง ไม่พบอะไรเลยนอกจากปัญหา เพราะ
ลกูธนไูปตกในท่ีนาของนายพลคนหนึง่และเขากจั็บทกุคนได้
คาหนงัคาเขา

“แกมาท�าลายที่ดินของฉันไม่ได้นะ” นายพลร้อง
ตะโกน “ฉันจะสัง่ให้ทหารจบัพวกแกไปตดัหวัให้หมด”

“มนัเป็นความผดิของเขา” ชาวนาสารภาพพร้อมกบั 
ชีไ้ปทีเ่ศรษฐี “เขาบอกให้ผมขดุหลมุตรงนี”้

“มันเป็นความผิดของพระสงฆ์แก่” เศรษฐีกล่าว 
“ท่านยืนยนัว่าเราจะพบสมบตัติรงนี”้

“พระสงฆ์แก่” นายพลถาม “ต้องมีอะไรบางอย่าง 
ผิดพลาดเกิดขึ้น ฉันก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน และ 
พระสงฆ์แก่ไม่พูดโกหก ท่านบอกให้เจ้าท�าอะไรบ้าง”
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เมือ่ได้รับฟังการบอกเล่าถงึค�าสัง่ของพระสงฆ์แก่แล้ว 
นายพลคนนัน้กช็ีแ้จงว่า “โธ่เอ๊ย ฉนัรู้แล้วว่าพวกเจ้าท�าอะไร
ผดิไป พวกพลเรอืนจะรูว้ธิกีารยงิธนไูด้อย่างไร ต้องทหารที่
ได้รบัการฝึกฝนมาแล้วอย่างฉนัถงึจะรู้วธิกีารยงิธนทูีถ่กูต้อง 
เรามาตกลงกันนะ พรุ่งนี้ฉันจะยิงธนูจากกระท่อมของเจ้า
แล้วพอเจอสมบตัเิรากจ็ะแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กัน”

ดงันัน้ ในเช้าวนัต่อมา นายพลก�าลงัยนืถอืคนัธนกูบัลกู
ธนอูยูท่ีห่น้ากระท่อมเพือ่รอให้พระอาทติย์ขึน้ และเศรษฐีก็
ก�าลังถือพลั่วอยู่ในมือ มันเป็นเหมือนกฎแห่งกรรมที่เขาจะ
ต้องเป็นคนขุดดินในวันนี้ เมื่อพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า
นายพลก็ยิงลูกธนูออกไปด้วยความช�านาญ ท�าให้ลูกธนูพุ่ง
ออกไปในระยะทางที่ไกลมาก พวกเขาวิ่งตามลูกธนูไปและ
เศรษฐีกจ็ะต้องขดุหลมุขนาดใหญ่ตรงทีล่กูธนตูก

เขาเจออะไรบ้าง ไม่พบอะไรเลยนอกจากความยุง่ยาก
ทีเ่พิม่มากขึน้ เพราะลกูธนไูปตกในสวนของพระราชวงั และ
บรรดาทหารของพระราชากจ็บัตวัทุกคนไว้ พวกเขากถ็กูล่าม
โซ่และน�ามาเข้าเฝ้าพระราชาในเวลาอนัรวดเรว็ 

“การท�าความเสียหายต่อพระราชอุทยานมีโทษถึง
ประหารชีวติ” พระราชาตรัส “ท�าไมพวกเจ้าถงึท�าเช่นนัน้”

“มันเป็นความผิดของเขาพระพุทธเจ้าข้าฯ” นายพล
กราบทลูพร้อมกบัชีไ้ปท่ีเศรษฐี

“มันเป็นความผิดของเขาพะยะค่ะ” เศรษฐีกราบทูล 
พร้อมกบัชีไ้ปท่ีชาวนา

“มันเป็นความผิดของพระสงฆ์แก่พะยะค่ะ” ชาวนา
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สารภาพ “ท่านบอกว่าพวกเราจะได้พบมหาสมบตั”ิ
“พระสงฆ์แก่หรือ” พระราชาตรัสถาม “ต้องมีอะไร

บางอย่างผิดพลาดเกดิขึน้ เรากน็บัถอืศาสนาพทุธเหมือนกนั 
และพระสงฆ์แก่ไม่พูดโกหก ท่านบอกให้เธอท�าอะไรบ้าง”

เมือ่พระราชาได้ฟังค�าสัง่ของพระสงฆ์แก่ พระองค์ทรง
ไม่เข้าใจว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น ดังนั้นพระองค์ทรงสั่งให้
ทหารไปตามหาพระสงฆ์แก่รูปนั้นและน�าตัวกลับมาที่
พระราชวังเพื่ออธิบายให้พระราชาฟัง ในไม่ช้าทหารก็หา
พระสงฆ์แก่พบและพามาเข้าเฝ้าพระราชา

“พระคณุเจ้า” พระราชาตรัสด้วยความเคารพ “ท่าน
ท�าให้คนพวกนี้มีปัญหามากมายเพราะนิทานโกหกเรื่อง
สมบัติทีถู่กฝังดินไว้ ท่านมเีหตผุลอะไรหรือ”

“มนัไม่ใช่นทิานโกหกหรอกมหาบพิตร พระสงฆ์แก่ไม่
พดูโกหก” พระสงฆ์แก่อธบิาย “พวกเขาไม่พบสมบตัเิพราะ
ไม่ได้ท�าตามค�าสัง่ของอาตมา”

“ค�าสัง่ข้อไหนทีพ่วกเขาไม่ท�าตาม” พระราชาตรสัถาม
ด้วยความสนพระทัย

“มหาบพิตร ท�าไมพระองค์ไม่ลองเสด็จไปทีก่ระท่อม
ของชาวนาผู้ยากจนในวันพรุ่งน้ีล่ะ อาตมาจะทูลชี้แจงขั้น
ตอนถวายต่อพระองค์ อาตมารับรองว่าพระองค์จะทรงพบ
กบัสมบตัอิย่างแน่นอน แต่อาตมาขอให้แบ่งสมบตัอิอกเป็นสี่
ส่วนเท่าๆ กนั ระหว่างพระองค์ ท่านนายพล ท่านเศรษฐ ีและ
ชาวนา”

พระราชาทรงตกลงตามนัน้
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ดงันัน้ ในเช้าวนัต่อมา ชาวนาและครอบครวั เศรษฐี 
นายพล พระสงฆ์แก่ และพระราชา ก�าลังรอเวลาอยู่ที่
กระท่อมของชาวนา โดยพระราชาทรงยนือยูท่ีห่น้ากระท่อม
เล็กๆ แห่งนั้นตอนรุ่งสาง แล้วพระองค์ก็ทรงหันไปขอค�า
ยืนยนัจากพระสงฆ์แก่

“ถูกต้องแล้ว มหาบพิตร” พระสงฆ์แก่กราบทลู
พระราชาทรงหยบิคันธนแูละลกูธนดูอกหนึง่ขึน้มา
“ถูกต้องแล้ว มหาบพิตร” พระราชาเลง็ธนไูปยงัทิศที่

พระอาทติย์ก�าลงัขึน้
“ถูกต้องเช่นกนั มหาบพิตร”
เมื่อพระอาทิตย์ปรากฏข้ึนเหนือขอบฟ้า พระราชา

เกือบจะยิงธนูออกไปตอนที่พระสงฆ์แก่ตะโกนว่า “หยุด
ก่อน”

“ไม่ถกูต้องแล้ว มหาบพติร อาตมาบอกว่า ให้ปล่อย
ลูกธนอูอกไป ไม่ได้บอกให้ยงิลกูธน”ู

พระราชาทรงเข้าใจได้ในทนัท ี พระองค์ทรงปล่อยลกู
ธนูออกไป แล้วมันก็หล่นลงไปบนพ้ืนระหว่างพระบาททั้ง
สองข้างของพระองค์ ตรงท่ีพระองค์ทรงประทบัยนือยู่

เมื่อท�าการขุดหลุมแคบๆ แล้วพวกเขาก็พบสมบัติ
จ�านวนมหาศาล ซึ่งหนึ่งในสี่ของสมบัติที่พบมีจ�านวนมาก
พอทีจ่ะท�าให้พระราชาองค์หนึง่มคีวามพอพระราชหฤทยั ซึง่
ก็เป็นสิ่งท่ีท�าให้ชาวนาผู้ยากจนและครอบครัวพอใจเป็น
อย่างมาก

พระสงฆ์แก่อธิบายต่อไปว่า เมื่อโยมยิง “ลูกธนูแห่ง
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ความหิวกระหาย” ไปท่ีนั่นบ้างท่ีนี่บ้างโดยมุ่งที่จะหาแต่
ความสขุ โยมกจ็ะไม่พบอะไรเลยนอกจากความยุง่ยาก แต่ถ้า
โยมปล่อยลูกธนูแห่งความต้องการท้ิงไป มนักจ็ะตกลงตรงที่
โยมยนือยู ่ และในปัจจบุนัขณะโยมกจ็ะได้พบกบัสมบัตแิละ
ความพึงพอใจอย่างมากมายเพียงพอท่ีจะท�าให้แม้แต่พระ
ราชากท็รงพอพระราชหฤทัย

อาตมายนืยนัในเร่ืองนีไ้ด้ เพราะอาตมากเ็ป็นพระสงฆ์
แก่เหมอืนกนั และพระสงฆ์แก่ไม่พูดโกหก



นิว้ทีส่ำ�คญัทีส่ดุ
- การปลูกฝัง -

๑๘
นิ้วท้ังห้านิ้วก�าลังถกเถียงกันว่านิ้วที่ส�าคัญที่ สุดคือ 
นิว้ไหน

“เราส�าคญัทีส่ดุ” นิว้หวัแม่มอืกล่าว “เพราะว่าเราแขง็
แรงทีสุ่ด แล้วเวลาท่ีคนอนมุตัอิะไร พวกเขากจ็ะใช้เรา ดงันัน้
เราคอืนิว้ทีใ่ช้ ‘อนมุตั’ิ” 

“ไม่มทีาง” นิว้ชีก้ล่าว “เราต่างหากทีส่�าคญัทีส่ดุ เรา
คือนิ้วแห่งสติปัญญา เพราะเราคือน้ิวที่มีไว้ใช้ชี้สิ่งต่างๆ 
นอกจากน้ัน เวลาท่ีมคีนต้องการพูดว่า ‘ยอดเยีย่มเป็นที ่๑’ 
เขากจ็ะใช้เรา”

“เหลวไหลสิน้ด”ี นิว้กลางกล่าวเยาะเย้ย “เราเป็นนิว้
ทีย่าวทีส่ดุ ดงันัน้จงึมองเหน็แต่ไกล แล้วเรากม็อี�านาจมาก
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ด้วย เพราะเวลาท่ีมคีนชเูราขึน้มา คนอืน่ๆ กจ็ะอารมณ์เสยี
สดุๆ ย่ิงไปกว่านัน้ พระพุทธองค์ทรงสอนว่าหนทางแห่งการ
ตรสัรูก้ค็อืทางสายกลาง และเรากคื็อนิว้กลางไงล่ะ”

“ขอโทษนะ เธอเข้าใจผิดแล้ว” นิ้วนางกล่าวอย่าง 
นุ่มนวล “เราคือนิ้วที่ส�าคัญที่สุด เพราะว่าเราคือนิ้วแห่ง
ความรกั เวลาทีค่นเขารักกนัและหมัน้หมายกัน พวกเขากจ็ะ
สวมแหวนทีน่ิว้นาง แล้วเวลาท่ีพวกเขาตกลงปลงใจแต่งงาน
กันเพื่อดูแลกันและกัน พวกเขาก็จะสวมแหวนที่นิ้วนางอีก
นั่นแหละ เรานี่แหละคือนิ้วแห่งความรัก ความรักคือพลัง
อ�านาจทีย่ิ่งใหญ่ท่ีสดุในโลก ดงันัน้เรากคื็อนิว้ทีส่�าคญัทีส่ดุ”

“เด๋ียวก่อน” นิว้ก้อยกล่าวแทรกขึน้มา “เรารูด้ว่ีา เรา
ไม่ใช่นิว้ทีย่าวหรือแขง็แรงและมกัจะถกูมองข้าม แต่เรากเ็ชือ่
ว่าเราเป็นนิ้วที่ส�าคัญที่สุด แม้ว่าผู ้คนท้ังหลายจะใช้เรา
ท�างานสกปรก เช่น แคะขีหู้ แต่เวลาท่ีพวกเขาสวดมนต์ เรา
คอืนิว้ทีอ่ยูใ่กล้พระพุทธเจ้าท่ีสดุเสมอ ไม่เชือ่กล็องยกมือขึน้
สวดมนต์สิ แล้วเธอกจ็ะเข้าใจ”

ดังนั้น ไม่ว่าในชุมชน ครอบครัว หรือวัด สมาชิกผู้
นอบน้อมถ่อมตนซึง่เป็นคนท่ีท�าหน้าท่ีท�าความสะอาด กค็อื
คนที่ส�าคัญที่สุดเช่นเดียวกับนิ้วก้อย เพราะพวกเขาคือผู้ที่
ใกล้ชดิพระพทุธเจ้ามากท่ีสดุนัน่เอง



ก�รจดัก�รกบั
คว�มวติกกงัวล

- ความเมตตา -

๑๙
อาตมาได้รับโทรศัพท์จากหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเรียนอยู่ที่
มหาวทิยาลยัอดเิลด เธอเป็นโรควติกจรติอย่างรนุแรง ช่าง
น่าสงสารท่ีเธอต้องล้มป่วยด้วยโรคเรือ้รงันีแ้ละหวาดกลัว
การออกไปนอกบ้าน ท้ังหมอและนักจิตวิทยาของ
มหาวทิยาลยัไม่สามารถช่วยเหลอืเธอได้เลย ดงันัน้ คณุลงุ
ของเธอ ซึง่เป็นผูท้ีม่าท�าบญุทีว่ดัของอาตมาเป็นประจ�าจงึ
บอกให้เธอโทรศพัท์มาหาอาตมา

เธอบอกกบัอาตมาทางโทรศัพท์ว่า เธอล้มป่วยมานาน
หลายอาทิตย์แล้ว และรู้สกึขอบคุณแฟนของเธอ ซึง่เป็นคน
คอยท�าอาหาร ท�าความสะอาด และท�าธรุะจปิาถะทัง้หมดให้
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เธอ แฟนแบบนีห้ายากมาก อาตมาจงึถามเธอว่า “เวลาทีเ่กดิ
ความวติกกงัวลขึน้มา โยมรู้สกึได้จากส่วนไหนของร่างกาย”

“ท่านหมายความว่าอะไรคะ” เธอกล่าวอย่างงงๆ
“อารมณ์ทุกชนิด” อาตมาอธิบาย “จะมีความ

สอดคล้องกบัความรูส้กึทางกายภาพในร่างกาย แล้วโยมรูส้กึ
วติกกงัวลทีบ่รเิวณไหนล่ะ”

“หนไูม่ทราบค่ะ” เธอตอบ
“เอาล่ะ ลองหาดนูะ แล้วเมือ่รู้ค�าตอบแล้วกโ็ทรศพัท์

มาหาอาตมาใหม่”
สองสามวนัต่อมา เธอโทรศพัท์มาหาอาตมาพร้อมกบั

บอกว่าเธอสังเกตว่ามคีวามรู้สกึท่ีบริเวณลิน้ป่ี
“ลองเล่าอาการท่ีเกดิขึน้ให้อาตมาฟังหน่อย” อาตมา

กล่าว
“หนเูล่าไม่ถกูค่ะ” เธอตอบ
“เอาล่ะ เมื่อใดที่โยมเล่าอาการที่เกิดขึ้นให้อาตมา

ฟังได้ กโ็ทรศพัท์มาหาอาตมาใหม่นะ”
อีกสามส่ีวันต่อมา เธอโทรศัพท์มา และเล่าถงึอาการที่

เกิดขึ้นที่บริเวณล้ินปี่เวลาท่ีมีความวิตกกังวลได้ละเอียด
ถีถ้่วนอย่างน่าประหลาดใจ

“ดีมาก” อาตมาชมเชย “ทีนี้ เวลาท่ีโยมสังเกตว่ามี
ความรู้สึกทางกายภาพเกิดขึ้นอีก ให้วางมือไว้บริเวณลิ้นปี่
แล้วก็นวดบริเวณนั้นอย่างนุ่มนวลและนานที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได้ แต่ถ้าโยมไม่สามารถนวดตัวเองได้ในขณะนั้นก็ขอให้
แฟนของโยมนวดบริเวณนัน้ให้ เพราะนัน่เป็นสิง่ทีแ่ฟนควร
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จะท�า แล้วอกีสองสามวนักโ็ทรศัพท์มาหาอาตมาอกีนะ”
เมื่อเธอโทรศัพท์มา อาตมาได้ถามว่า หลังจากนวด

อย่างนุม่นวลแล้วเกดิอะไรขึน้กบัความรูส้กึทางกายภาพบ้าง
“ความรู้สกึทางกายภาพหายไปหมดแล้วค่ะ” เธอตอบ
“แล้วความวติกกงัวลท่ีเคยมล่ีะ” อาตมาถามต่อ
มีความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ มันเป็นช่วงเวลาที่เธอ 

‘ป๊ิง’ ข้ึนมาแล้วกอ็ทุานว่า “มนัหายไปด้วยค่ะ”
ตอนนี้เธอมีวิธีการเอาชนะการถูกโรควิตกกังวลเข้า

จู่โจมแล้ว การขอให้เธอบอกต�าแหน่งที่เกิดความรู้สึกทาง
กายภาพทีส่อดคล้องกบัโรควิตกกงัวลของเธอ แล้วอธบิายให้
อาตมาฟังนั้น เป็นเพียงวิธีการท�าให้เธอระลึกรู้ความรู้สึกที่
เกิดข้ึนเมื่อการตระหนักรู้ความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้น การ
บรรเทาความรู้สกึนัน้ด้วยความเมตตากรณุากเ็ป็นเรือ่งง่ายๆ 
จึงท�าให้อาการวิตกกังวลหายไปในท่ีสุด อาตมายังให้เธอ
มีหน้าที่รับผิดชอบขั้นตอนการบ�าบัดนี้ด้วย เพื่อท�าให้เธอมี
ความเชือ่ม่ันในตวัเองอกีคร้ัง

อารมณ์ทุกชนิดมีความสอดคล้องกับความรู้สึกทาง
กายภาพแต่มักเป็นความรู้สึกท่ีเราไม่รู้ตัว การจัดการกับ
ปัญหาทางอารมณ์ในระดบัจิตใจน้ันเป็นเร่ืองทีย่ากเกินไป ดงั
นัน้เราจึงต้องจดัการกบัปัญหาทางกายภาพก่อน เม่ือปัญหา
ทางกายภาพหมดไป สาเหตทุางอารมณ์กจ็ะหายไปด้วย

ภายในเวลาไม่นานนัก เธอได้กลับไปเรียนต่อที่
มหาวทิยาลยั เธอเป็นคนฉลาด ขยนัเรยีนหนงัสอื จนกระทัง่
จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เธอประทับใจอาตมาเป็นอย่าง
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มากจนกระทั่งเสนอชื่อให้อาตมาเป็น ‘บุคคลแห่งปีของ
ออสเตรเลีย’ อาตมาไม่ได้รับต�าแหน่งดังกล่าวแต่ก็รู ้สึก
ซาบซ้ึงกบัการกระท�าของเธอ สิง่ท่ีอาตมารู้สกึซาบซึง้ใจมาก
ขึน้ไปอีกกค็อืเมือ่เดอืนธนัวาคม ๒๕๕๒ เธอรบเร้าให้อาตมา
เป็นผู้ท�าพิธีมงคลสมรสให้เธอและเจ้าบ่าวของเธอ ซึ่งก็คือ
แฟนหนุ่มคนเดิมผู้เฝ้าดูแลเอาใจใส่เธอตอนที่เธอล้มหมอน
นอนเส่ือนัน่เอง



๒๐
ก�รจบูทีช่่วยลด
คว�มเจบ็ปวด

- ความเมตตา -

พ่อแม่ของอาตมาเป็นคนจนแต่ว่าใจดี อาตมาได้รับการ
เลี้ยงดูในอพาร์ตเมนท์ส�าหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า
แฟลตรัฐบาล พวกเราไม่กลัวว่าจะมีใครมาขโมยของเลย 
ความจรงิแล้วพวกเราเคยแม้กระทัง่ไม่ลอ็กประต ู หวงัว่า
หัวขโมยจะเข้ามาแล้วกร็ูส้กึสงสารพวกเราและยกสิง่ของ
บางอย่างให้เราด้วยซ�า้

ในช่วงวัยเด็ก อาตมาเอาแต่เล่นฟุตบอลบนถนนกับ
เพือ่นๆ เมือ่อาตมาล้มลงเพราะถกูยือ้ยดุจากการแย่งลกูบอล 
หวัเข่าของอาตมาครดูไปกบัทางเท้าทีป่ดู้วยหินหรอืลาดยาง
มะตอยแข็งๆ แล้วอาตมาก็จะว่ิงร้องไห้ไปหาโยมแม่ด้วย
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เลือดที่ไหลย้อยและอาการเจ็บปวด โยมแม่ก็จะคุกเข่าลง
และกดรมิฝีปากลงไปบนแผลนัน้เพ่ือ ‘จบูท่ีช่วยให้ความเจบ็
ปวดลดลง’ และความเจบ็ปวดกม็กัจะจางหายไปเสมอ หลงั
จากที่ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์อย่างรวดเร็ว อาตมาก็จะรีบ
กลับไปเตะฟตุบอลต่อในทันที

หลายปีต่อมา อาตมาก็คิดได้ว่าการใช้ริมฝีปากที่เต็ม
ไปด้วยเชื้อโรคประกบลงไปบนแผลสดนั้นช่างเป็นการ
กระท�าที่ไม่ถูกสุขลักษณะเอาเสียเลย แต่มันก็ไม่เคยท�าให้
เกิดอาการติดเชือ้ และยิง่ไปกว่านัน้มนัยงัเป็นยาแก้ปวดทีไ่ด้
ผลชะงดัเสียด้วย

อาตมาเรียนรู้พลังแห่งการเยียวยาด้วยความเมตตา
จากโยมแม่ของอาตมา ผ่านเหตกุารณ์ต่างๆ ดงัเรือ่งทีเ่ล่าให้
ฟังมาแล้วนี้



๒๑
จระเข้สนึ�มิ
- ความเมตตา -

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ท่ีรอดชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 
๒๕๔7 มากมาย เรือ่งหนึง่ในเรือ่งเล่าเหล่านัน้กค็อืการที่
ความเมตตาได้ช่วยชวิีตชายชาวศรลีงักาคนหนึง่ไว้ได้

ผู้ชายคนนั้นจะไปที่ริมทะเลสาบซึ่งติดกับมหาสมุทร 
เพือ่น�าขนมปังไปเลีย้งปลาทกุเช้า แล้วเช้าวนัหนึง่กม็จีระเข้
ตัวใหญ่ตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้น จระเข้ศรีลังกานั้นเป็นสัตว์ที่
อันตรายมาก ทุกคนรู้ดว่ีาพวกมนักนิคน

ผู้ชายท่ีมีเมตตาคนนั้นโยนขนมปังสองสามแผ่นให้
จระเข้อย่างไม่หวัน่กลวั จระเข้งบัขนมปังแล้วกว่็ายน�า้จากไป

ต้ังแต่วันน้ัน จระเข้ตัวน้ันก็จะว่ายน�้ามารับขนมปัง
แผ่นเป็นอาหารเช้าเป็นประจ�าทุกเช้า หลังจากน้ันก็จะว่าย
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น�า้จากไปอย่างสงบ
ในวันท่ีเกิดเหตุการณ์สึนามิ ชายหนุ่มคนนั้นก�าลังให้

อาหารปลาในตอนเช้า เนื่องจากเขายืนอยู่ติดชายน�้าจึงถูก
กระแสน�้าอันเชี่ยวกรากพัดออกไปในทะเล ตอนแรกเขา
พยายามจบัเก้าอ้ีไม้ตวัหนึง่ไว้แน่น แต่ความแรงของคลืน่สนึามิ
นั้นมันรุนแรงจนกระท่ังท�าให้เขาต้องปล่อยมือจากเก้าอี้ไม้
ตัวนั้น จากนั้นเขาก็คว้าไม้ได้ท่อนหนึ่ง แต่มันก็ถูกพัดหลุด
ออกจากมอืของเขาไปอกีเช่นกนั ตอนท่ีเขาใกล้จะจมน�า้ เขา
คว้าไม้ซุงท่อนหนึ่งท่ีก�าลังลอยใกล้เข้ามาไว้ได้ เขาพยายาม
ปีนข้ึนไปบนซุงท่อนนัน้ แล้วกเ็งยหน้าขึน้มาหายใจ

เม่ือรวบรวมสติได้ เขาเร่ิมสังเกตว่ามีอะไรบางอย่าง
แปลกๆ เกิดขึ้น ขณะท่ีส่ิงของอ่ืนๆ ก�าลังถูกกระแสน�้าพัด
ออกทะเลไปนั้น แต่ท่อนซุงที่เขาเกาะอยู่กลับลอยไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามเพ่ือกลับเข้าสู่ฝั ่ง เมื่อเขาลอยเข้าใกล้
ชายหาดมากพอ เขาก็กระโดดออกจากท่อนซุงแล้วก็
ตะเกียกตะกายขึน้ไปบนชายหาดเพือ่ความปลอดภยั ทนัใด
นัน้ เขากสั็งเกตเห็น ‘ท่อนซงุ’ ท่ีเขานัง่มามีหางออกมา เจ้า
จระเข้ตัวนัน้เอง

บรรดาคนที่ชอบพูดจาเยาะเย้ยถากถางมักจะบอก
ว่าการท่ีจระเข้ช่วยชวิีตผูช้ายคนนัน้ไว้กเ็พราะว่ามนัอยากจะ
กนิขนมปังในเช้าวนัต่อมาอกีเท่าน้ันเอง แต่ผูท้ีมี่ปัญญารูด้ว่ีา
จระเข้ตวันัน้เพยีงแต่ก�าลงัตอบแทนความเมตตาอนัมากมาย
ของผู้ชายคนนัน้ด้วยความเมตตากรุณาของมันนัน่เอง



- ปัญญา -

๒๒
ทีร่กัคะ 

ฉนัห�ลกูๆ ไม่เจอ

อาตมาโชคดีที่เติบโตขึ้นมาในอพาร์ตเมนท์เล็กๆ ซึ่ง
หมายความว่า โยมพ่อ โยมแม่ โยมพีช่าย และอาตมาต้อง
อยูร่วมกันตลอดเวลา โยมพ่อโยมแม่ของอาตมากท็ะเลาะ
กันบ้างตามประสาสามภีรรยาทัว่ๆ ไป แต่เวลาทีท่่านคนืดี
กันอาตมาก็จะได้เห็นช่วงเวลาน้ันด้วย อาตมาได้เรียนรู้
ว่าการทะเลาะกันน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต และความ
รูส้กึไม่ดต่ีางๆ ทีเ่กดิขึน้ จางหายไปได้อย่างง่ายดายด้วย
ความงดงามอนัเกดิจากการให้อภยัซึง่กนัและกนัทีเ่รยีกว่า 
‘การคนืดกีนั’

อาตมากับโยมพี่ชายอยู่ด้วยกันในห้องนอนเล็กๆ เรา
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ทะเลาะกนั สร้างปัญหาด้วยกนั เตบิโตมาด้วยกนั และเรยีน
รู้ทีจ่ะรกักนัจนตายจากกนั ถ้าอาตมามห้ีองนอนเป็นของตวั
เองอาตมากไ็ม่มวีนัท่ีจะได้เรียนรู้เร่ืองนีอ้ย่างแน่นอน

อาตมาอ่านพบข่าวข่าวหนึ่งในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับผู้
หญิงคนหนึ่งในประเทศอังกฤษซึ่งเพ่ิงถูกรางวัลลอตเตอรี่
ของประเทศอังกฤษเป็นเงินหลายล้านปอนด์ จากนั้นเธอก็
ซื้อคฤหาสน์อันสวยงามแห่งหนึ่งในแถบชนบทของประเทศ
อังกฤษ อีกหนึ่งปีต่อมาเธอกลับขายบ้านอันแสนงดงามใน
ราคาทีย่อมขาดทุนแล้วกซ็ือ้บ้านหลงัเลก็ๆ แทน

เธออธิบายให้ฟังว่า ตอนท่ีอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลัง
มโหฬารนั้นเธอไม่เคยพบหน้าลูกๆ หรือสามีของเธอเลย 
เพราะลกูชายอยูท่ีปี่กด้านหนึง่ของบ้านอนักว้างใหญ่ ลกูสาว
กอ็ยู่อีกส่วนหนึง่ของบ้าน ส่วนสามขีองเธอก็ยงัแยกไปอยูใ่น
ห้องย่อยๆ ซ่ึงอยู่ส่วนอืน่ของบ้าน พวกเขาไม่ค่อยได้พบหน้า
กนับ่อยครัง้นกั เธอเร่ิมรู้สกึเหงามากขึน้ ขนาดของคฤหาสน์
ก�าลังแยกเธอออกจากบรรดาคนท่ีเธอรัก

ตอนนี้เธอได้กลับมาอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ อีกครั้งหนึ่ง 
เธอได้พบหน้าสามแีละลกูๆ ตลอดเวลา เธอได้สูญเสียพืน้ที่
อันมโหฬารของคฤหาสน์หลังนั้นแต่ได้ครอบครัวของเธอ
กลับคนืมา

บางทีส่วนหนึ่งของปัญหาของโลกสมัยใหม่อันมั่งคั่ง
ร�า่รวยกค็อืเราอาศัยอยูใ่นบ้านท่ีใหญ่โตเกนิความจ�าเป็น ลกู
แต่ละคนมีห้องนอนส่วนตัว และการอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆ 
แบบน้ันก็ท�าให้แต่ละคนไม่ค่อยได้มีโอกาสพบหน้ากันบ่อย
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นกั เราเริม่คุ้นเคยกบัการใช้ชวีติอยูต่ามแบบฉบบัของตวัเอง
และไม่เรยีนรู้ทักษะการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ พวกเราได้กลายเป็น
มนษุย์อันแสนโดดเดีย่วไปแล้ว



๒๓
กับดักหนฆู่�แม่ไก่ พ่อหมู 

และแม่ววั ได้อย่�งไร
- การปลูกฝัง -

หนหู้าตัว แม่ไก่หน่ึงตวั พ่อหมหูน่ึงตวั และแม่ววัหนึง่ตวั
เป็นเพื่อนกันและอาศัยอยู่ในฟาร์มซึ่งอยู่ห่างไกลจากที่
อืน่ๆ พวกหนซูึง่อาศยัอยูใ่นฟาร์มมกัจะบอกพวกเพือ่นๆ 
ของมันให้ซ่อนตัวเวลาที่ชาวนาต้องการกินไก่ทอด ให้
แกล้งท�าเป็นป่วย เวลาท่ีเขาต้องการกนิไส้กรอกหม ู และ
ให้หนอีอกไปทีฟ่าร์มอกีแห่งหนึง่เวลาทีเ่ขาถามหาเนือ้ย่าง 
แม่ไก่ พ่อหม ูและแม่วัว เรยีกเพือ่นๆ ทัง้ห้าตวัของเขาว่า 
เอ็มไอ ๕ (MI๕ - Mouse Intelligence Five)

บ่ายวนัหนึง่ หนตัูวหนึง่แอบมองผ่านรอยแตกทีก่�าแพง
เห็นชาวนาเปิดกล่องพัสดุกล่องหนึ่งออก มันเกือบจะร้อง
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เสยีงหลงเมือ่เหน็ว่ามกีบัดกัหนอูยูใ่นกล่องนัน้ “แย่แล้ว พวก
เราต้องแย่แน่ๆ พวกเราชะตาขาดแน่ๆ” มันบอกกับหนูตัว
อ่ืนๆ “ท�ายงัไงกนัด”ี

พวกมนัทัง้หมดตดัสนิใจไปขอความช่วยเหลอืจากพวก
เพือ่นๆ ของมนั

“กุก๊ๆๆ” แม่ไก่กล่าว “ไอ้กบัดกัหนอูนัเลก็ๆ นัน่ จะท�า
อะไรฉันได้”

“อู๊ด” พ่อหมกูล่าว “ตอนนีฉ้นัก�าลงัยุง่ ไว้ค่อยคยุกนั
ใหม่นะ ว่าแต่ไอ้กบัดกัหนนูัน่มนัจะท�าอะไรฉนัได้”

แม่ววัก�าลงัยุง่วุน่วายอยูก่บัการเค้ียวหญ้า จนแทบจะ
ไม่อยากพูดอะไร “มอ” และแล้วหลังจากที่ถูกเจ้าหนูตื่น
ตระหนกทัง้หลายวงิวอนให้ช่วย เธอก็กล่าวว่า “ตกลง ฉนัจะ
ลองคดิดู ถงึแม้ว่ามนัจะไม่ใช่ปัญหาของฉนักต็าม”

ตกดึกคืนนั้น หนูตัวหนึ่งพลาดเหยียบกับดักขณะที่
ก�าลังค้นหาอาหารว่างช่วงเทีย่งคืน “คลิก๊” แล้วหนตูวันัน้ก็
ไปสวรรค์

หนูอีกส่ีตัวได้ยินเสียงกับดักหนูท�างานและวิ่งไปช่วย 
ส่วนภรรยาของชาวนาก็ได้ยินเสียงนั้นเช่นกันจึงเดินออกมา
ส�ารวจดู เมื่อเธอมองเห็นหนูตัวหนึ่งนอนตายอยู่ และมีหนู
อกีสีต่วัก�าลงัร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกพร้อมกบัผลัดกนัโอบ
กอดซ่ึงกนัและกนั เธอกก็รีดร้องเสยีงดงัล่ันแล้วกเ็ป็นลม

ในเช้าวนัต่อมา เธอยงัคงมอีาการตกใจสดุขดีและต้อง
นอนอยู่บนเตียง ชาวนาพยายามคิดหาสิ่งที่จะท�าให้ภรรยา
ของเขามอีาการดีขึน้ เขาคดิขึน้มาได้อย่างหนึง่ “ซปุไก่ไงล่ะ” 
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ดังนัน้ เขาจึงไปจบัแม่ไก่มาเชอืดคอ ใส่ลงไปต้มในหม้อ แล้ว
กโ็รยเกลือกบักระเทียม

เมือ่บรรดาเพือ่นๆ ของภรรยาของชาวนารูข่้าวว่าเธอ
ป่วย พวกเธอกม็าเยีย่มเยยีนเช่นเดยีวกบัท่ีภรรยาของชาวนา
ท�าต่อเพือ่นๆ ชาวนาจงึต้องท�าอาหารเลีย้งบรรดาผูม้าเยอืน
เหล่านั้น เขาจึงสั่งเชือดพ่อหมูเพื่อท�าสเต๊กหมูเลี้ยงแขกทั้ง
หลาย

 โชคร้ายที่ภรรยาของชาวนาไม่ฟื้นจากอาการตกใจ
สดุขดีทีเ่หน็หนสูีต่วัร้องไห้คร�า่ครวญ แล้วเธอกส็ิน้ใจ มคีนมา
ร่วมงานศพมากมายและชาวนาก็ท�าแซนด์วิชเนื้อมากมาย
เลี้ยงบรรดาผู้ที่มาไว้อาลัย ทายซิว่าเนื้อที่ใช้ท�าแซนด์วิชมา
จากไหน แม่ววันัน่เอง

นัน่คอืวธิกีารท่ีกับดกัหนอูนัเลก็ๆ สามารถฆ่าแม่ไก่ พ่อ
หม ูและแม่ววัได้ ดงันัน้ อย่าคดิว่า ‘มนัไม่ใช่ปัญหาของฉนั’ 
เวลาท่ีเพื่อนของโยมมาขอความช่วยเหลือ มันก็คือปัญหา
ของโยมด้วย เพราะนัน่คือความหมายของค�าว่าเพือ่นนัน่เอง



- อนัตตา -

๒๔
วธิปีฏบิตัิ

ต่อก�รยกย่องสรรเสรญิ

ในปี ๒๕๔7 อาตมาได้รบัรางวัลเหรยีญจอห์น เคอร์ตนิอนั
ทรงเกียรติ ซึ่งตั้งชื่อตามนายกรัฐมนตรีของประเทศ
ออสเตรเลียในช่วงสงคราม จากการที่อาตมาได้แสดงให้
เห็นถึงคุณค่าของการมีวิสัยทัศน์ การเป็นผู้น�าและการ
บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนของประเทศออสเตรเลีย การ
มอบรางวัลได้จัดข้ึนต่อหน้าคณะบุคคลผู้ทรงเกียรติที่
มหาวทิยาลัยเคอร์ตนิในเมอืงเพร์ิธ

เมื่อมีการนิมนต์ให้อาตมากล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ ใน
ฐานะผู้รบัรางวลั ซึง่อาตมาได้กล่าวว่าอาตมารูส้กึเป็นเกยีรติ
และแปลกใจมากท่ีได้รับรางวลัดงักล่าว เพราะมีคนอืน่ๆ อกี
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มากมายในประเทศออสเตรเลียที่ได้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชมุชนมากกว่าทีอ่าตมาท�าไป อาตมายงัได้เน้นย�า้ว่าอาตมา
คงไม่สามารถประสบความส�าเร็จได้มากเช่นน้ีถ้าไม่ได้รบัการ
สนับสนนุอย่างมหาศาลจากคนอืน่ๆ อกีมากมาย

ในปีถดัมา อาตมาได้รับนมินต์ให้ไปร่วมพิธมีอบเหรยีญ
รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลเหรียญจอห์น เคอร์ติน ประจ�าปี 
๒๕๔๘ อาตมาตกลงไปร่วมพธิดีงักล่าว เมือ่ได้แง่คดิว่า ถ้าคน
อืน่ๆ มาร่วมงานพิธขีองอาตมา อาตมากค็วรไปร่วมงานของ
คนอ่ืนๆ เช่นกนั

ในปีนั้นผู้ท่ีได้รับเหรียญรางวัลก็คือคุณหมอโจสกี้ ซึ่ง
ขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าแผนกโลหิตวิทยา ณ โรง
พยาบาลส�าคัญแห่งหนึ่งในเมืองเพิร์ธ จากการที่ได้ท�างาน
เก่ียวข้องกบัผู้ป่วยโรคมะเร็งจ�านวนมาก เขาได้สงัเกตเหน็ว่า 
ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการรักษาท่ีดีท่ีสุดในโลก ไม่ว่าจะ
เป็นการผ่าตัด การท�าเคมบี�าบดั และการฉายรงัส ีแต่มักจะ
ไม่ได้รบัการดูแลเอาใจใส่หลงัการรักษาอย่างเพยีงพอ ดงันัน้ 
เขาจงึใช้อิทธพิลท่ีมอียูไ่ม่น้อยของเขาเพ่ือให้ได้ห้องสองสาม
ห้องในโรงพยาบาลทีม่คีนไข้มากมายมาจดัตัง้เป็นศนูย์บ�าบดั
ทางเลือก ทีศ่นูย์แห่งนีผู้ป่้วยคนใดกต็ามทีไ่ด้รบัการรกัษาโรค
มะเร็งตามวิธีการของแพทย์แผนปัจจุบันก็สามารถเข้ารับ
การรักษาที่ศูนย์แห่งนี้ได้เช่นกันโดยท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 ไม่ว่าจะเป็นการฝังเขม็ การนวดเท้า เรกบิ�าบัด (พลงังานชีวติ
ครอบจักรวาล) รวมท้ังการรักษาแบบอืน่ๆ ท่ีคล้ายๆ กันนี ้ซึง่
มักจะถือว่าไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เขาให้เหตุผลว่า
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อย่างน้อยที่สุดวิธีการดังกล่าวเป็นการท�าให้ผู้ป่วยเหล่านี้
รู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และรู้สึกว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
อย่างเช่นเวลาท่ีคนมานวดเท้าให้เป็นเวลาครึง่ชัว่โมง เขาเคย
ถูกเพื่อนหมอด้วยกันหัวเราะเยาะ แต่เขาก็มุ่งมั่นท�างานต่อ
ไปจนกระทั่งได้รับผลตอบรับด้านบวกอย่างน่าอัศจรรย์ 
อาตมาได้รับแรงบนัดาลใจจากเร่ืองของเขาเป็นอย่างยิง่

จากนัน้ คณุหมอโจสกีก้ถ็กูเชญิให้กล่าวสุนทรพจน์ใน
ฐานะผู้ได้รับรางวลั ซึง่เขาได้กล่าวว่าเขารูส้กึเป็นเกยีรตแิละ
แปลกใจมากที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เพราะมีคนอื่นๆ อีก
มากมายในประเทศออสเตรเลียที่ได้บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชุมชนมากกว่าท่ีเขาท�าไป เขายังได้ชี้แจงด้วยว่าเขาคงไม่
สามารถประสบความส�าเร็จได้มากเช่นน้ีถ้าไม่ได้รับการ
สนบัสนนุอย่างมหาศาลจากคนอืน่ๆ อกีมากมาย 

อาตมาคิดอยู่ในใจขณะที่นั่งรวมอยู่กับผู้ฟังคนอ่ืนๆ 
“เอ๊ะ นัน่มนัสนุทรพจน์ของเราเมือ่ปีท่ีแล้วนีน่า” มันใช่จรงิๆ 
นั่นแหละ เพราะนั่นก็คือสุนทรพจน์ที่บรรดาผู้ที่ได้รับการ
ยกย่องสรรเสริญต่อสาธารณชนเกอืบทกุคนชอบใช้กนั 

ในกรณขีองคณุหมอโจสกีน้ัน้ เป็นทีแ่น่ใจได้โดยไม่ต้อง
มีข้อกังขาเลยที่เขาคือบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ
ด้วยการมอบรางวัลเหรียญจอห์น เคอร์ติน แล้วมันก็ท�าให้
อาตมาคิดอยู่ในใจว่า อาตมาสมควรได้รับรางวัลนี้เมื่อปีที่
แล้วจริงๆ หรือ แต่นักวิชาการผู้มีภูมิปัญญาในระดับสูง
มากมายหลายท่านได้ท�าการวิจัยงานที่อาตมาท�าและ
ผลลัพธ์ต่างๆ ท่ีเกดิขึน้อย่างละเอยีด ถีถ้่วน และผลกอ็อกมา
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ว่าอาตมาเป็นผู้สมควรได้รับรางวลันี ้แล้วอาตมามีสทิธิอ์ะไร
ที่จะไปข้องใจการตัดสินอย่างชาญฉลาดและเชี่ยวชาญนั้น
ด้วย ดังนัน้ อาตมาจงึสรุปได้ว่า ใช่แล้ว ท้ังคุณหมอโจสกีแ้ละ
อาตมาเป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนี้ทั้งคู่ เพียงแต่ได้รับกัน
คนละปีเท่านัน้

ต่อไปนี้เวลาที่อาตมาได้รับการยกย่องสรรเสริญจาก
ผู้ทรงคณุวฒุทิัง้หลาย อาตมากจ็ะตอบแทนความฉลาดปราด
เปรื่องของพวกเขาด้วยความเคารพ โดยการยอมรับการ
ยกย่องสรรเสรญินัน้และพูดว่า “ขอบคุณนะ โยมยกย่องถกู
คนแล้ว” 

การตอบรับของอาตมาท�าให้ทกุคนหัวเราะ เพราะมัน
ฟังดแูปลกๆ แต่เม่ือพวกเขาเข้าใจความหมาย กเ็ริม่ยอมรับ
การยกย่องสรรเสริญตัวเองเช่นกัน ซ่ึงท�าให้แตกต่างอย่าง
มหาศาลต่อความสขุของพวกเขา

อาตมาขอสรุปส่งท้ายว่า เมื่อก่อนอาตมามักปฏิเสธ
การยกย่องสรรเสริญ เพราะได้รับการสั่งสอนมาว่ามันจะ
ท�าให้คนเรากลายเป็นคนหยิง่ยโส แต่ไม่ใช่เลย การได้รบัการ
ยกย่องสรรเสรญิกลบัท�าให้โยมเป็นคนโอบอ้อมอารต่ีางหาก



- การปลูกฝัง -

๒๕
กฎสบิห้�วนิ�ทขีอง
ก�รยกย่องสรรเสรญิ

การวจิยัทางจติวทิยาบอกว่า กว่าเราจะได้ยนิการยกย่อง
สรรเสริญนั้นต้องมีการพูดติดต่อกันเฉลี่ยเป็นเวลานาน
ประมาณสบิห้าวนิาท ี แต่การวพิากษ์วจิารณ์ในแง่ลบนัน้
เราจะได้ยินในทนัที

พวกเราจะรูส้กึอดึอดัเวลาทีไ่ด้รบัการยกย่องสรรเสรญิ 
พวกเราจงึมกัจะปฏเิสธสิง่เหล่านัน้โดยการคิดไปต่างๆ นานา 
ว่า

“ยายคนนีพู้ดเร่ืองอะไรกนันะ”
“เขาก�าลงัเมาหรือบ้าเนีย่”
“จะต้องมจีดุประสงค์อืน่แอบแฝงอยูแ่น่ๆ”
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ดังนัน้ ถ้าโยมต้องการจะบอกกบัภรรยาว่าเธอเป็นคน
ดีแค่ไหน หรอืบอกกบัสามว่ีาโยมช่ืนชมเขามากขนาดไหน ก็
ขอให้ออกไปซื้อนาฬิกาจับเวลา หรือจับตาดูนาฬิกาแขวน
ผนัง แล้วกพ็ดูสิง่ท่ีต้องการพูดไปเร่ือยๆ ลองจบัเวลาดนูะว่า
หลงัจากทีเ่วลาผ่านไปสบิห้าวนิาทแีล้วพวกเขาจงึจะเริม่รูส้กึ
กบัการยกย่องสรรเสริญนัน้อย่างจริงจงั



๒๖
วธิกี�รแบบแซนด์วชิ

- การปลูกฝัง -

สิง่ทีม่กัจะเกดิขึน้บ่อยๆ ในเวลาทีเ่ราต้องการต�าหนใิครสกั
คนนั้น เรามักจะพูดออกไปอย่างไม่มีทักษะจนท�าให้อีก
ฝ่ายรูส้กึต่อต้าน แล้วเรากจ็ะเสยีความรูสึ้ก ดังน้ัน ต่อไป
เรากจ็ะไม่อยากทีจ่ะแสดงความคดิเห็นต่อบุคคลอ่ืนๆ อีก
ต่อไป จงึท�าให้ปัญหาเดมิๆ เลวร้ายลงเรือ่ยๆ

ลองจินตนาการว่ามีบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้จัดการรู้สึก
ตะขดิตะขวงใจทีจ่ะตกัเตอืนพนกังานคนหนึง่ทีก่ระท�าความ
ผดิ เพราะว่าเธอเป็นคนทีไ่ม่ชอบความขดัแย้ง บรษิทัแห่งนัน้
กจ็ะต้องเกดิความเสยีหาย หรอืถ้าผูฝึ้กสอนกฬีาคนหนึง่มวั
แต่รีรอที่จะต�าหนินักกีฬาในทีมท่ีเล่นกีฬาผิดพลาดเพราะ
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กลัวว่าจะท�าให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ก็จะท�าให้ทีมนั้นต้อง
พ่ายแพ้ พวกเรามีหน้าท่ีท่ีจะต้องกล่าวต�าหนิอย่างถูก
กาลเทศะ ซ่ึงสามารถท�าได้ดงันี้

อันดบัแรก ให้กล่าวค�าชมเชยคนทีโ่ยมต้องการต�าหนิ
ก่อน พูดชมเชยให้ฟังดูหนักแน่นแต่ตรงไปตรงมา ซึ่ง
วตัถปุระสงค์ของการกล่าวชมเชยก็เพ่ือแสดงให้เหน็ว่า เราให้
เกียรติเขา เหน็คุณค่าของการเสียสละของเขา และเราไม่ได้
ต้องการจะท�าร้ายความรู้สกึของเขา

การชมเชยยังช่วยท�าให้คนเราอยากรับฟังสิ่งที่ได้ยิน 
เราไม่ค่อยจะใส่ใจกับสิ่งท่ีคนอ่ืนพูดกับเรามากนักเพราะเรา
ชอบฟังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาพูดกับเรามากกว่า การ
ชมเชยเป็นเหยื่อล่อให้เราออกมาจากที่ซ่อนตัวภายในจิตใจ
เพือ่ปกป้องตัวเอง จงึท�าให้เราสามารถได้ยนิส่ิงทีค่นอ่ืนพดูได้
อย่างชดัเจน คนทกุคนชอบฟังการชมเชย ดงันัน้หูของเราก็
จะเปิดรบัฟังค�าชมได้ไม่จ�ากดั

จากนัน้ เรากเ็ริม่บอกเขาด้วยการต�าหนิ ซึง่แน่นอนว่า
จะต้องเป็นเชงิเปรียบเปรย เช่น “แต่....” แล้วค�าต�าหนกิจ็ะ
ผ่านเข้าหไูปได้

ประการสดุท้าย เรากเ็สริมด้วยการชมเชยทีฟั่งดูหนกั
แน่นอีกครัง้ และกล่าวเสรมิว่าเราไม่ได้ปฏิเสธตวัตนของเขา 
เพยีงแต่ต้องการชีใ้ห้เหน็ความผดิพลาดเพยีงแค่ข้อสองข้อใน
บรรดาข้อดีมากมาย ซึง่เราเพ่ิงพูดให้ฟังไปแล้ว

ผลลพัธ์ทีไ่ด้กคื็อ ผู้ถกูต�าหนกิจ็ะยอมรบัการต�าหนโิดย
ไม่รูสึ้กว่าถูกดูหม่ิน ผูจ้ดัการก็สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้โดยไม่
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ท�าให้เสียความรู้สึกในภายหลัง และปัญหาก็สามารถได้รับ
การแก้ไขเป็นอย่างดี

การชมเชยในคร้ังแรกก็คือ ขนมปังแผ่นบนสุดของ
แซนด์วชิ ค�าต�าหนกิคื็อไส้แซนด์วชิ ส่วนการชมเชยครัง้หลงั
สดุกค็อืแผ่นขนมปังทีอ่ยูด้่านล่างสดุนัน่เอง ดังนัน้วธิกีารนีจ้งึ
ถูกเรยีกว่า “วธิกีารแบบแซนด์วชิ”



๒๗
กฎ ๗๐%
- การไตร่ตรอง -

ก่อนท่ีอาตมาจะบวชเป็นพระสงฆ์ อาตมาเคยสอนหนงัสอื
อยูท่ีโ่รงเรยีนมธัยมปลายแห่งหน่ึงในประเทศองักฤษ ใคร
กต็ามทีส่อนเดก็วยัรุน่มกัจะมอีาการเครยีดมากพอทีค่ดิจะ
ท้ิงชีวติทางโลกเพือ่บวชเป็นพระกนัทัง้น้ัน

ตอนที่อาตมาต้องออกข้อสอบคณิตศาสตร์เป็นครั้ง
แรก อาตมาได้ขอค�าแนะน�าจากครอูาวโุสท่านหนึง่ ซึง่ท่าน
ได้ให้ค�าแนะน�าว่าไม่ควรจะออกข้อสอบให้ยากจนเกินไป 
เพราะถ้าคะแนนเฉล่ียออกมาแค่ ๓๐-๔๐% พวกเดก็นกัเรยีน
กจ็ะหมดก�าลังใจ พวกเขาจะเร่ิมคิดว่าคณติศาสตร์เป็นวชิาที่
ยากเกินไปแล้วก็ไม่อยากจะเรียน แต่ถ้าข้อสอบง่ายเกินไป
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และคะแนนเฉลีย่สงูถงึ ๙๐ - ๑๐๐% ข้อสอบกจ็ะไม่มีความ
หมายใดๆ

ดังนั้น ท่านจึงแนะน�าให้อาตมาออกข้อสอบโดยมีจุด
มุ่งหมายให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๐% ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
ตัวเองได้ดี และอีก ๓๐% ของข้อสอบที่พวกเขาท�าผิดนั้น 
อาตมาซึง่เป็นครขูองพวกเขา จะสามารถตรวจสอบจดุอ่อน
ต่างๆ และน�ามาอธบิายให้เข้าใจในบทเรยีนต่อๆ ไป ดงันัน้
การสอบจะแบ่งได้เป็นการให้ก�าลงัใจ ๗๐% และการเรยีนรู้
อีก ๓๐%

ต่อมา อาตมาก็คิดได้ว่าชีวิตคนเราก็มีวิถีทางเช่น
เดียวกนัน้ี ถ้าคะแนนเฉลีย่ของการทดสอบในชีวติมีเพยีง ๓๐ 
ถึง ๔๐% โยมกจ็ะรู้สกึเสยีก�าลงัใจ หรอืแม้กระทัง่ก่อให้เกดิ
ความหดหู่และสิ้นหวังต่อชีวิต แต่ถ้าชีวิตของโยมมักจะมี
คะแนนเฉลีย่ถงึ ๙๐ - ๑๐๐% เสมอ โยมกจ็ะเกดิการเรยีนรู้
น้อยมากและไม่เกิดความก้าวหน้า แต่ถ้าคะแนนเฉลี่ยของ
ชวีติโยมอยูท่ีร่ะดบัประมาณ ๗๐% เม่ือนัน้โยมกจ็ะมีความ
ส�าเรจ็ในชวีติมากพอทีจ่ะรกัษาแรงจงูใจ และมีความล้มเหลว
มากพอที่จะท�าให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือให้เติบโตขึ้นมาเป็น
บุคคลทีส่มบรูณ์



๒๘
ก�รลดคว�มค�ดหวงั 

- การไตร่ตรอง -

กฎ 7๐% พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท�าไมพวกเราไม่ควรคาด
หวังให้ชีวิตเต็ม ๑๐๐% และแสดงให้เห็นว่าท�าไมความ
ล้มเหลวในชีวติทีเ่กดิขึน้ในบางครัง้จึงถอืเป็นเรือ่งปกต ิให้
ตั้งเป้าหมายกับความล้มเหลวไว้ ๓๐% แล้วโยมก็จะมี
ชวีติทีส่มบรูณ์พนูสุข การท่ีไม่ได้ต้ังเป้าหมายให้กบัความ
ล้มเหลวเลยจะท�าให้โยมรู ้สึกเครียด หวาดกลัว และ
พยายามควบคุมทุกส่ิง จนกระทั่งท�าให้ชีวิตของโยมไม่มี
ความสุขแม้แต่น้อย ดังน้ันควรลดความคาดหวังเหลือ 
7๐% แล้วเริม่ใช้ชวิีตอย่างมคีวามสุขได้แล้ว

พวกเรามกัคาดหวงัในตวัสามหีรือภรรยาของเราไว้สงู
มาก จนกระทั่งเราเห็นได้ว่าว่าไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ ที่จะรักษา
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ความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนได้ ดังนั้น ถ้าสามีของโยมได้คะแนน
เพียง ๗๐% ให้เก็บเขาไว้ ถ้าภรรยาของโยมได้คะแนน 
๙๘% ก็บอกให้เธอผ่อนคลายให้มากขึ้น และหัดท�าผิดเสีย
บ้าง ไม่เช่นนัน้โยมจะท้ิงเธอไป

พ่อแม่ควรจะลดความคาดหวังต่อลูกๆ เพราะมีเด็ก
เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ที่สามารถจะมีการเรียนอยู่ในระดับ
ท๊อป ๕๐% ของนกัเรยีนท้ังหมด ส่วนลูกๆ กค็วรลดความ
คาดหวังต่อพ่อแม่ด้วยเช่นกัน เพราะต่างคนก็ก�าลังเรียนรู้
เช่นกนั

ความจรงิแล้ว อาตมามกัแนะน�าพ่อแม่ทีน่บัถอืศาสนา
พทุธว่าถ้าลกูๆ มรีะดบัการเรียนอยูใ่นระดบัท๊อป ๑๐% ของ
ชั้นหรือระดับท้าย ๑๐% ของชั้น ก็ถือว่าพวกเขาไม่ใช่ชาว
พุทธที่ดี เพราะว่าชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติตามหลักธรรมค�า
สอนทีว่่า ‘ทางสายกลาง’ ดงันัน้ถ้าลกูของโยมมีผลการเรยีน
ในระดับกลางๆ นัน่แหละพวกเขาจงึเป็นชาวพทุธทีด่ี

ชายหนุ่มอยากมีแฟนสวยๆ หญิงสาวก็อยากมีสามี
รวยๆ คนเหล่านัน้ควรจะลดความคาดหวงัลงเพือ่จะได้มชีวีติ
ทีม่คีวามสขุมากขึน้ เวลาท่ีชายหนุม่คนหนึง่แต่งงานกบัหญงิ
สาวทีม่หีน้าตาสวย เขาจะต้องคอยหงึหวงเธอไปตลอดชวีติ 
คอยแต่กงัวลว่าหญงิสาวจะถกูพวกผูช้ายทีห่มกมุน่ในกามมา
ล่อลวงเธอไป แต่ถ้าเขาแต่งงานกบัหญงิสาวทีห่น้าตาไม่สวย 
เขากจ็ะไม่มอีะไรท่ีต้องเป็นห่วง ถ้าหญงิสาวคนหนึง่แต่งงาน
กบัคนรวย เธอกจ็ะต้องคอยระแวงสงสยัอยูต่ลอดเวลาว่าเขา
อาจจะมคีวามสมัพันธ์กบัผูห้ญงิคนอืน่ แต่ถ้าเธอแต่งงานกบั
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ผู้ชายจนๆ เขาก็ไม่มีปัญญาที่จะไปมีภรรยาน้อยได้ ดังนั้น
ชวีติแต่งงานของเธอกจ็ะมัน่คง แล้วเธอกจ็ะไม่ต้องกงัวลใดๆ 
นีก็่คอืตัวอย่างอกีหนึง่ตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่า การลดความ
คาดหวงัท�าให้ชวีติมคีวามสขุและความสนกุขึน้ได้อย่างมาก



- อนัตตา -

๒๙
คว�มผดิทีต้่องจดจำ�
ม�กทีส่ดุส�มครัง้

ของอ�ตม�

อาตมาไม่เคยคาดหวังให้ตัวเองเป็นคนสมบูรณ์แบบ ใน
ความเป็นจรงิอาตมาชอบการท�าผดิด้วยซ�า้ เพราะว่าเวลา
ทีอ่าตมาเล่าเรือ่งทีอ่าตมาท�าอะไรเซ่อๆ ซ่าๆให้เพือ่นๆ ฟัง 
พวกเขากพ็ากนัหวัเราะกนัอย่างสนุกสนาน ดังน้ัน ความ
เซ่อซ่าของอาตมาจึงเป็นการเพิม่ความสุขให้แก่โลกใบนี้

(๑)
อาตมาเพิ่ งจะเสร็จสิ้นจากการสอนการปฏิบัติ
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วิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลาเก้าวันที่เมืองปีนัง แล้วบรรดา
เจ้าภาพก็ก�าลังมาส่งอาตมาท่ีสนามบิน พวกเขาซื้อกาแฟ
แก้วหนึง่ซึง่ทัง้เข้มข้นและหวานจดัด้วยการเติมไอศกรมีลงไป
มาถวายอาตมา ก่อนท่ีอาตมาจะขึน้เคร่ืองบนิ 

ขณะที่อาตมาเร่ิมดูดน�้าหวานรสเลิศจากหลอด 
ปรากฏว่าอาตมาดูดไม่ขึ้น อาตมาจึงดูดแรงขึ้นแต่ยังไม่มี
อะไรผ่านหลอดขึน้มาอยูด่ ี หลอดอันนัน้ต้องตันแน่ๆ ดงันัน้ 
อาตมาจึงพยายามดดูอย่างแรงมาก แล้วอาตมากส็งัเกตเหน็
ท่านเจ้าภาพทัง้หลายก�าลังแอบหวัเราะคกิคัก ส่วนคนอ่ืนๆ ก็
ก�าลังเอามอืปิดปากและพยายามไม่หัวเราะเพ่ือไม่ให้เป็นการ
เสียมารยาท ดังน้ัน อาตมาจึงหยิบหลอดออกมาจากแก้ว 
แล้วกไ็ด้รูว่้าส่ิงท่ีถอือยูน่ัน้คือ ช้อนพลาสตกิ

ที่บ้านของอาตมานั้น ช้อนจะท�าด้วยโลหะ มีด้าม
แบนๆ กว้างๆ ไม่ใช่บางๆ กลมๆ และท�าด้วยพลาสตกิเหมอืน
กับหลอดในร้านกาแฟสมัยใหม่แบบนี้ แล้วกาแฟก็เข้มข้น
เกินกว่าทีจ่ะมองเห็นส่วนปลายของเจ้าแท่งพลาสตกินัน่ แต่
อย่างไรก็ตาม อาตมาก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาท�าให้
บรรดาท่านเจ้าภาพได้ร่วมหัวเราะด้วย อาตมาได้ท�าให้คน
มากมายมคีวามสขุร่วมกนั

(๒)
การศกึษาธรรมะตอนท่ีอาตมาบวชเป็นพระสงฆ์ใหม่ๆ 

นั้น อาตมาไปจ�าพรรษาอยู ่ ท่ีวัดทางภาคอีสานของ
ประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหลวงพ่อชา ท่าน
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อาจารย์ทางการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานทีม่ชีือ่เสยีง ตอนที่
อาตมาเดินทางมาถงึประเทศไทยใหม่ๆ นัน้ อาตมาพดูภาษา
ไทยไม่ได้สกัค�า อาตมาก็เลยต้องหัดพูดภาษาไทยแบบ ‘เรยีน
รูร้ะหว่างท�างาน’

วันหนึ่งอาตมาต้องการใช้สบู่สักก้อน สิ่งที่ปฏิบัติอยู่
เป็นประจ�ากค็อืเดนิไปหาหลวงพ่อชา และแน่นอนว่าต้องพดู
เป็นภาษาไทย สบูใ่นภาษาไทยพูดว่า ‘สบู’่ แต่อาตมาพดูว่า 
“สะโป” ซึง่บงัเอญิมเีสยีงคล้ายกบัค�าว่า สบัปะรด

หลวงพ่อชาถามอาตมาว่าจะเอาสับปะรดไปท�าไม 
อาตมาก็ตอบว่า “ใช้อาบน�้าครับ” หลวงพ่อชาหัวเราะจน
แทบจะตกจากเก้าอี ้แล้วท่านกอ็ารมณ์ดอียูห่ลายวนั เวลาที่
เล่าให้ลูกศษิย์ชาวไทยท่ีมาเยีย่มท่านว่า “ชาวตะวันตกพวกนี้
ใช้สับปะรดอาบน�า้ ประหลาดจริงๆ”

ความผิดที่เกิดจากการพยายามที่จะพูดภาษาไทย 
ท�าให้เกิดช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่ท่านอาจารย์ของ
อาตมา

(๓)
ครัง้หนึง่ อาตมาถกูนมินต์ไปสวดในงานฌาปนกจิศพ

บุพการขีองลกูศิษย์ชาวศรีลงักาคนหน่ึง อาตมายนือยูท่ีห่น้า
แท่นสวดมนต์ในสถานประกอบพิธีฌาปนกิจเพื่อกล่าว
ไว้อาลยัในงานพธิท่ีีจดัขึน้ตามแบบศาสนาพทุธ แล้วอาตมาก็
เริม่ต้นพดูว่า “อาตมาได้มาร่วมพธิใีนวนันี ้เพือ่เป็นการแสดง
ความอาลัยและความเคารพต่อคุณแม่ของเพื่อนอาตมา ซึ่ง
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ได้จากพวกเราไปเมือ่ไม่นานมานี”้
ช่ือของชาวศรีลังกานั้น ยาวมากและยากเกินกว่าที่

ชาวตะวนัตกจะออกเสยีงได้ อาตมาจงึเรียกท่านว่า “คณุแม่
ของเพือ่นอาตมา”

ขณะนั้นเองที่สุภาพสตรีสูงวัยท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ด้าน
หน้าได้ลกุขึน้ยนื พร้อมกับพดูขดัจังหวะการกล่าวสนุทรพจน์
ต้อนรบัผู้ร่วมงานของอาตมาอย่างขุน่เคืองว่า “คนทีต่ายคอื
สามขีองฉัน ไม่ใช่ฉนั”

ทุกคนหัวเราะครืน อาตมาคิดว่าแม้แต่โลงศพยังสั่น
สะเทอืนไปด้วย จงึท�าให้งานพิธดีงักล่าวกลายเป็นการเฉลิม
ฉลองชีวิตของผู้วายชนม์อย่างแท้จริงเพราะช่างเต็มไปด้วย
ความทรงจ�าอันมคีวามสขุจนกระท่ังช่วงสดุท้ายของชีวติ



๓๐
ฆ่�ตวัต�ยแล้วไปไหน

- การให้อภัย -

ในตอนบ่ายวันหนึ่ง อาตมาได้รับโทรศัพท์จากครอบครัว
ชาวพุทธครอบครัวหนึ่งว่าพวกเขาก�าลังเดินทางมาพบ
อาตมาหลังเสร็จส้ินการให้ปากค�ากับต�ารวจ เช้าวันนั้น
พวกเขาตื่นขึ้นมาพบกับส่ิงท่ีเป็นฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุด
ของพ่อแม่ เพราะได้พบว่าลูกชายอายุสิบเจ็ดปีแขวนคอ
ตาย

การฆ่าตัวตายในหมู่เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่น้ันเป็นเรื่องที่
เกนิการคาดเดาอย่างสิน้เชงิ เดก็คนนีม้เีพือ่นฝงูมากมายและ
ไม่เคยแสดงออกถึงอาการซึมเศร้าเลย เขาดูมีความสุขกับ
การเรยีนทีโ่รงเรยีนและก�าลงัสอบเข้ามหาวทิยาลัย ซึง่คาดว่า
เขาจะสามารถท�าคะแนนสอบได้ดีมาก ไม่มีสัญญาณอะไร
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บอกเหตุล่วงหน้าในสิง่ท่ีเขาจะท�าแม้แต่น้อย
ทั้งพ่อและแม่ก�าลังดิ้นรนต่อสู้กับความรู้สึกผิด และ

ถามตัวเองซ�้าไปซ�้ามาว่าพวกเขาควรจะได้ท�าหรือพูดอะไร
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เดชะบุญที่ศาสนา
พุทธเป็นศาสนาที่ไม่กล่าวโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนกลาย
เป็นความรู้สึกผิด อาตมาปลอบใจพวกเขาว่า พวกเขาไม่
สมควรถูกต�าหนิเลย การฆ่าตัวตายเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้
แม้แต่กบัพ่อแม่ทีม่คีวามเอาใจใส่และขยนัหมัน่เพยีร ซึง่พวก
เขากย็อมรบัเรือ่งนี้

จากนั้น พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลเป็น
อย่างมาก ซึ่งอาตมาสามารถอธิบายได้เพียงว่าเป็นอาการ 
‘ขวัญหนีดีฝ่อกับเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับลูกชายของ
พวกเขาหลังจากการเสยีชีวติเช่นนัน้’ ชาวพุทธนัน้เชือ่ว่าการ
กลับชาติมาเกิดมีอยู่จริง และเคยรู้มาว่าคนที่ฆ่าตัวตายจะ
ต้องไปเกดิในนรก

มันเจ็บปวดมากพอแล้วที่ต้องพบว่าลูกชายฆ่าตัวตาย 
แต่การจินตนาการว่าลกูชายจะต้องทนทรมานกบัความเจบ็
ปวดอนัแสนสาหัสเช่นนัน้ในภายหลงั ยิง่เพ่ิมความปวดรวด
ร้าวต่อความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้เป็นพ่อแม่อย่างถึงที่สุด ไม่
ว่าพวกเราจะเช่ือเร่ืองชวีติหลังความตายหรือไม่ แต่พวกเรา
ทกุคนกอ็ยากจะได้ยนิว่าคนรกัของเราทีเ่พิง่เสยีชวิีตนัน้ ‘ได้
ไปสู่สุคต’ิ ลองนกึดสูิว่ามันจะเกดิอะไรขึ้นถา้เรามีความเชือ่
ว่าตอนนี้ผู้ท่ีจากเราไปต้องไปอยู่ในสถานที่ท่ีมีสภาพแย่ลง
มากกว่าทีเ่คยอยู่
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จากการที่ได้ทราบว่าลูกชายของพวกเขาก�าลังเตรียม
ตัวสอบเข้ามหาวทิยาลยัในเร็วๆ นี ้อาตมาจงึถามพ่อแม่คูน่ัน้
ว่าลูกชายที่เสียชีวิตจะต้องสอบกี่วิชา และแต่ละวิชามี
ข้อสอบกี่ชุด พวกเขารู้สึกงุนงงว่า ท�าไมอาตมาถามค�าถาม
แบบนีใ้นเวลาเช่นนี ้แต่กต็อบด้วยท่าทนีอบน้อมว่าลกูชายจะ
ต้องสอบสีว่ชิา และแต่ละวชิามข้ีอสอบสองชุด พวกเขาบอก
ด้วยว่าในข้อสอบหนึง่ชดุจะมคี�าถามประมาณแปดข้อ

“หมายความว่าการที่จะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย
ของออสเตรเลียได้ ต้องท�าข้อสอบทั้งหมดหกสิบสี่ข้อ” 
อาตมากล่าว “จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีนักเรียนคนหนึ่งตอบ
ค�าถามจ�านวนหกสิบสามข้อได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ แต่ข้อ
สุดท้ายตอบผดิหมดเลย ทางมหาวทิยาลยัจะรบัเขาไหม”

พ่อแม่ทั้งสองคนยิ้ม พร้อมกับตอบว่า “รับแน่นอน
ครบั/ค่ะ” พวกเขาเข้าใจการอปุมาอปุไมยของอาตมา

ลูกชายของพวกเขาจะไม่ต้องไปเกิดในที่ใหม่ที่ทุกข์
ทรมานเพียงเพราะว่าเขาฆ่าตัวตาย เปรียบได้กับการที่ไม่มี
นักเรียนคนใดที่จะต้องพลาดโอกาสเรียนในมหาวิทยาลัย
เพียงเพราะเขาตอบค�าถามข้อสุดท้ายผิดเพียงข้อเดียว 
ลกูชายของพวกเขาเป็นเดก็ดมีจีติใจโอบอ้อมอาร ี ดงันัน้เขา
ได้ตอบค�าถามในข้อทดสอบการใช้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมได้
มากมายหลายข้อ ซึง่สามารถท�าให้เขาสมควรได้ไปเกดิใหม่
ในทีท่ีดี่อย่างแน่นอน



๓๑
ประโยชน์ส�มประก�ร
ของก�รต�ยตอนที่
เครือ่งบนิระเบดิ

- การไตร่ตรอง -

อาตมาเดินทางต่างประเทศบ่อยมาก จนกระทั่งมีเพื่อนๆ 
หลายคนห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางโดยเคร่ือง
บนิของอาตมา เครือ่งบนิคอืเป้าหมายอนัดบัหนึง่ของพวก
ผู้ก่อการร้าย และยิ่งอาตมาเดินขึ้นเครื่องบินบ่อยเท่าไรก็
ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้อาตมาต้องตายเพราะเครื่องบิน
ถูกวางระเบิดโดยพวกมอืระเบดิพลีชพีมากขึน้ด้วย

เพื่อเป็นการท�าให้เพื่อนๆ ของอาตมารู้สึกสบายใจ 
อาตมาจึงบรรยายถึงประโยชน์สามประการของการตาย
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ตอนทีเ่คร่ืองบนิระเบดิท่ีระดบั ๓๐,๐๐๐ ฟตุ ดงันี้
การฌาปนกจิแบบส�าเร็จรูป ถ้าโยมต้องจดังานเผาศพ

ให้กบัญาตสินทิสกัคนหนึง่ โยมกจ็ะรู้ดว่ีามันยากล�าบากมาก
แค่ไหนทีต้่องจดัการตดิต่อบรษิทัรับจดังานศพ เลอืกโลงศพ 
แจ้งให้บรรดาเพ่ือนๆ และญาติๆ  ทุกคนทราบ ลางานเพือ่จดั
พธิกีารต่างๆ และโดยปกตกิจ็ะต้องเล้ียงอาหารแก่แขกทีม่า
ร่วมงานหลงัจากเสรจ็พธิ ีแต่สมมตุว่ิาคณุย่าของโยมเสยีชวีติ
จากเหตกุารณ์เครือ่งบนิระเบดิในระหว่างเดนิทาง ทกุอย่าง
ถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องจ้างคนด�าเนนิงาน ไม่ต้อง
มีโลงศพหรือการขอลางานเพื่อจัดงานเผาศพ หรือแม้แต่
การน�าเถ้ากระดูกไปโปรยก็ได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้ว 
นี่ก็คือ การฌาปนกิจศพแบบส�าเร็จรูป ซึ่งเป็นประโยชน์
ประการแรก

ความคุ้มค่า มคีนพูดว่าค่าใช้จ่ายในการจดังานศพนัน้
แพงมาก (เพือ่ร่างไร้วญิญาณท่ีนอนอยูใ่นโลง) แต่บรรดาลกูๆ 
หลานๆ ก็ต้องจดัพิธศีพอย่างสมฐานะ เพราะไม่สามารถจดั
งานศพแบบลดแลกแจกแถมซึ่งเป็นข้อเสนอพิเศษในช่วง
เวลาเพยีงอาทติย์เดยีวให้แก่คณุย่าผูเ้ป็นทีร่กัของพวกเขาได้ 
แต่ถ้าคุณย่าตายในเหตุการณ์เครื่องบินระเบิดโดยผู้ก่อการ
ร้าย ไม่เพียงแต่ไม่ต้องเสียค่าจัดงานศพเท่านั้น แต่บรรดา
ลูกๆ หลานๆ ยงัจะได้รับเงินประกนัก้อนโตจากสายการบนิ
อีกด้วย และสดุท้ายพวกเขากย็งัจะได้รบัประโยชน์จากการ
เสียชวีติของคุณย่า

ภพหน้าอนัดกีว่าเดมิ ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุกค็อืประการ



110 ชวนม่วนชื่น ๒

สุดท้ายนี้ เพราะถ้าคุณย่าเสียชีวิตในเหตุการณ์เครื่องบิน
ระเบิดทีร่ะดับความสงู ๓๐,๐๐๐ ฟุต กจ็ะเป็นการเสยีชวีติที่
อยูใ่กล้สวรรค์มาก จนท�าให้ท่านสามารถเดนิทางไปถงึสวรรค์
ได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์ต่างๆ ท่ีกล่าวมานีคื้อเหตผุลว่าท�าไมอาตมา
ไม่กลวัการเดนิทางโดยเครือ่งบนิแม้แต่น้อย นีค่อือกีตวัอย่าง
หนึง่ของการเอาชนะความวติกกงัวลด้วยวธิคีดิบวก



- การไตร่ตรอง -

๓๒
ฉนัควรทำ� 

หรอืไม่ควรทำ�

ตอนจบของการบรรยายธรรมทีก่รงุออสโล มีหญิงสาวคน
หนึง่ท่ีอาตมาไม่เคยเหน็หน้ามาก่อน มาถามค�าถามถงึวธิี
การตัดสนิใจเรือ่งส�าคญัต่างๆ ในชวิีต

เพื่อเป็นการสรุปค�าถามของเธอตามความเป็นจริง 
อาตมากล่าวตอบว่า “เอาล่ะ สมมตุว่ิาใครสกัคนหนึง่ก�าลงั
พยายามตดัสนิใจว่าจะแต่งงานกบัแฟนดหีรอืเปล่า ใช่ไหม”

หญงิสาวผูน่้าสงสารหน้าแดงเร่ือ เอามือทัง้สองข้างกุม
ศรีษะแล้วหันไปหาแฟนหนุม่ของเธอทีน่ัง่อยูข้่างๆ ด้วยความ
เขินอายอย่างที่สุด แล้วผู้เข้าฟังการบรรยายในที่นั้นพากัน
หวัเราะออกมาเสยีงดงั
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หลงัจากกล่าวขอโทษเธอแล้ว อาตมาได้แนะน�าวธิกีาร
แบบด้ังเดิมด้วยความคิดแบบใหม่

การโยนเหรียญเสีย่งทาย ถ้าออกหัวฉนัจะแต่งงานกับ
เขา ออกก้อยฉันจะไม่แต่ง

วิิธีคิดแบบใหม่ ซ่ึงอาตมาเพ่ิงจะได้ยินมาเม่ือเร็วๆ นี้ 
ก็คือการตั้งใจดูปฏิกิริยาทางอารมณ์อย่างใกล้ชิดต่อผลการ
เสีย่งทายทีอ่อกมา

สมมุติว่าผลท่ีออกมาเป็นหัวก็หมายความว่า ‘ฉันจะ
แต่งงานกบัเขา’ โยมแสดงอาการโต้ตอบด้วยการร้อง “ไชโย” 
และยิ้มอย่างมีความสุข หรือพูดว่า “อืม บางทีอาจจะต้อง
ลองใช้ผลเสีย่งทายสองในสามครัง้ดไีหม” แล้วกท็�าหน้าเศร้า
ด้วยความผดิหวัง ปฏกิริิยาโต้ตอบแสดงให้เหน็อย่างชดัเจน
มากกว่าจรงิๆ แล้วโยมต้องการท�าอะไร และไม่ว่ามันจะออก
มาอย่างไรกข็อให้ท�าตามนัน้

โดยปกติแล้วหัวใจน่าเชื่อถือมากกว่าสมอง การโยน
เหรียญเสี่ยงทายเป็นวิธีง่ายๆ ที่มีประสิทธิภาพมากในการ
ค้นหาว่าแท้ทีจ่รงิแล้ว หัวใจของโยมต้องการจะบอกอะไร



- ความเมตตา -

๓๓
ลองถ�มหม�
ของโยมดสูิ

พวกเราทกุคนรกัสตัว์เลีย้งของเรามาก ดังน้ัน การตัดสินใจ
ท่ียากท่ีสุดอย่างหนึ่งของคนที่มีสัตว์เล้ียงที่จะต้องเกิดข้ึน
ในสกัวนัหน่ึงกค็อื เวลาทีสั่ตวแพทย์ขออนญุาตฉดียาเพือ่
ให้สตัว์เล้ียงทีก่�าลังป่วยตายอย่างสงบ

การยินยอมให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักถูกฆ่านั้นดูเหมือน
ว่าเป็นเร่ืองที่โหดร้าย และส�าหรับชาวพุทธนั้นเป็นการ
ละเมดิศลีอันเป็นหัวใจส�าคัญข้อหนึง่ แต่กระนัน้การไม่ยอม
ให้สัตวแพทย์ระงับความทุกข์ทรมานของสตัว์เลีย้งของโยมก็
น่าจะเป็นการโหดร้ายมากกว่า แล้วเราจะแก้ปัญหาทาง
จรยิธรรมนีไ้ด้อย่างไร ง่ายมาก กล็องถามหมาดสิู
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จูดี้พาหมาของเธอที่ป ่วยเป ็นโรคมะเร็ งไปหา
สตัวแพทย์อีกคร้ัง คุณหมอบอกว่า เขาไม่สามารถท�าอะไรได้
มากไปกว่าการฉดียาเขม็สดุท้ายให้แก่เจ้าสนัุขทีท่กุข์ทรมาน
ตัวนี ้ จูด้ีจึงขอเวลาอยูต่ามล�าพังกบัหมาน้อยทีน่่ารกัของเธอ
สักครู่ ซึ่งมีอยู่หลายคร้ังท่ีเธอได้ยินอาตมาให้ค�าแนะน�าว่า 
“ลองถามหมาดสู”ิ ดงันัน้ เธอจงึอุม้เพ่ือนอนัแสนซือ่สตัย์ไว้
ในอ้อมแขน จ้องมองลกึลงไปในดวงตาของมนัแล้วกถ็ามว่า 
“แกอยากตายตอนนี้หรือเปล่า แกเบื่อที่จะต้องทนทรมาน
กบัโรคมะเรง็หรือยัง หรอืแกยงัอยากจะมชีวีติอยูต่่อไปอกีสกั
หน่อย”

เวลาทีโ่ยมอยูก่บัสตัว์เลีย้งตวัหนึง่เป็นเวลานานๆ และ
ได้สร้างสายสัมพันธ์อันแนบแน่นต่อกัน โยมก็จะรู้ว่าสัตว์
เลีย้งของโยมต้องการอะไร จดูีรู้้สกึมัน่ใจว่าเจ้าหมาน้อยแสน
ซื่อสัตย์ของเธอยังไม่อยากตาย ดังนั้นเธอจึงบอกกับ
สตัวแพทย์ว่า “ไม่ฉดียาค่ะ”

สตัวแพทย์คนนัน้โกรธมาก “พวกชาวพทุธแบบคณุนี่
มนัช่างโหดร้ายและโง่จริงๆ” แต่เขากไ็ม่สามารถท�าอะไรได้ 
จด้ีูกพ็าหมาของเธอกลบับ้าน

สองสามเดือนต่อมาจูดี้พาหมาน้อยตัวเดิมกลับไปหา
สัตวแพทย์คนนั้น เจ้าหมาน้อยหายจากอาการเจ็บป่วยทุก
อย่างด้วยตัวเอง แม้แต่โรคมะเร็งก็สามารถหายไปได้อย่าง
คาดไม่ถงึ สตัวแพทย์คนน้ันประหลาดใจมาก และหลงัจาก
ตรวจอาการหมาตัวนั้นอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่ามันหาย
ป่วยแล้วจริงๆ เขาก็กล่าวว่า “พวกชาวพุทธแบบคุณช่างมี
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ความเมตตากรุณาและฉลาดจริงๆ”
พวกเราไม่มีหน้าท่ีตัดสินชีวิตของคนอื่นว่าควรจะอยู่

หรือตาย แม้แต่ชีวิตของสัตว์ หน้าที่ของเราก็คือถามสัตว์
เล้ียงของเรา เจ้าของท่ีรักสัตว์เลีย้งของเขาทกุคนจะรูค้�าตอบ
ต่อค�าถามของเขาได้ในทันที จากนั้น เราค่อยถ่ายทอด
ข้อความไปยงัสตัวแพทย์ มนัเป็นการตดัสนิใจของหมาหรอื
แมวทีโ่ยมเลีย้ง ไม่ใช่การตดัสนิใจของโยม เพราะพวกมนัรูต้วั
เองดีกว่าใคร



๓๔
หน้�ทีข่องหมอ

คอืก�รดแูลเอ�ใจใส่ 
ไม่ใช่ก�รรกัษ�

- ความกรุณา -

อาตมาจ�าพรรษาอยู่ที่เมืองเพิร์ธตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ ตลอด
เวลาที่ผ่านมา อาตมาได้รับความไว้วางใจและความเชื่อ
ถือจากบรรดาครอบครัวชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในเมืองน้ีจน
กระท่ังมกีารยกย่องให้อาตมาเป็นหลวงปูข่องคนหนุม่สาว
มากมาย พวกเขามาทีวั่ดของอาตมาตัง้แต่เดก็จนโต และ
รูส้กึสบายใจทีจ่ะบอกความลับบางอย่างท่ีไม่ยอมบอกพ่อ
แม่ตัวเองให้กับอาตมา

ตวัอย่างเช่น หมอหนุม่ทีม่อีาการซมึเศร้าคนหนึง่ทีม่า
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หาอาตมา เขาเพิ่งจะเริ่มท�างานเป็นแพทย์ฝึกหัดในโรง
พยาบาลใหญ่แห่งหนึง่ในเมอืงเพร์ิธ เมือ่วนัก่อนคนไข้คนแรก
ของเขา ซึง่เป็นหญงิสาวคนหนึง่ได้เสยีชวีติในสภาพทีน่่าเศร้า
สลดทีเดียว เขาต้องบอกกับสามีผู ้เศร้าโศกจนยากที่จะ
ปลอบโยนได้ว่า ภรรยาสาวของเขาสิน้ใจแล้ว และลกูเลก็ๆ 
สองคนก็จะไม่มีแม่อีกต่อไป คุณหมอมือใหม่คนนั้นรู้สึกผิด
อย่างมากที่ท�าให้หนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวต้องผิด
หวงั

เขาไม่ควรถกูต�าหนอิย่างแน่นอน เพราะเขาได้ท�าการ
รักษาคนไข้ของเขาทุกวิถีทางเท่าท่ีจะเป็นไปได้แล้ว แต่
เหตผุลทีเ่ขารูส้กึว่าตวัเองล้มเหลวนัน้เป็นเพราะเรือ่งอ่ืน ซึง่
เป็นเรือ่งทีอ่าตมาได้สนทนากบัเขา

“ถ้าโยมคิดว่าหน้าท่ีของโยมในฐานะหมอนั้นคือการ
รักษาคนไข้ละก็ โยมจะต้องเป็นทุกข์กับความล้มเหลวครั้ง
แล้วครัง้เล่า ตลอดเวลาท่ีโยมเป็นหมอจะมีคนไข้อกีมากมาย
ที่ต้องตาย แต่ถ้าโยมยอมรับว่าหน้าท่ีหลักของโยมคือการ
ดูแลเอาใจใส่คนไข้ มันก็จะท�าให้โยมไม่ต้องรู้สึกผิดหวัง 
เพราะถึงแม้ว่าโยมอาจจะไม่สามารถรักษาพวกเขาให้หายได้ 
แต่โยมสามารถจะดแูลเอาใจใส่พวกเขาได้เสมอ”

เขาเป็นชายหนุม่ท่ีฉลาดและสามารถเข้าใจสิง่ทีอ่าตมา
พูดได้ในทันที ในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นหมอที่เก่งมากขึ้นกว่า
เดิม เป้าหมายหลักของเขาได้เปลี่ยนเป็นการดูแลเอาใจใส่
คนไข้ ถ้าหากคนไข้ของเขาหายจากอาการป่วย มันกจ็ะเป็น
โบนสัทีย่อดเยีย่ม แต่ถ้าคนไข้เกดิเสยีชวิีตเขากจ็ะจากไปด้วย
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ความอบอุ่นใจท่ีได้รับการดแูลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
การรักษาทางการแพทย์ที่น่าตกใจหลายอย่างที่ผู ้

เช่ียวชาญทางด้านสุขภาพท้ังหลายคิดค้นขึ้นนั้นสร้างความ
เจบ็ปวดให้แก่คนไข้ของพวกเขา ด้วยความพยายามอย่างเตม็
ทีใ่นการรักษาชีวิตของคนไข้ในเวลาท่ีความตายเป็นสิง่ทีห่ลกี
เลี่ยงไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนเพราะสังคมของเราเห็นคุณค่า
ของ ‘การรกัษา’ มากกว่า ‘การดแูลเอาใจใส่’ แต่ถ้าเราเหน็
ความส�าคัญของการดูแลเอาใจใส่มากกว่าการรักษา มันจะ
ท�าให้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของคนอีกมากมายมีความ
สบายและสงบมากขึน้ และอาตมากค็ดิว่าจะมีผูป่้วยหายจาก
อาการเจ็บป่วยมากขึน้ด้วย



- ความเมตตา -

๓๕
ก�รแสดงคว�มเมตต�

เลก็ๆ น้อยๆ

คณุหมอผ่าตดัระดบัอาวโุสในโรงพยาบาลทีมี่ชือ่เสยีงแห่ง
หนึ่งในอเมริกาได้ท�าการตรวจรายงานการรักษาของผู้
หญิงคนหนึ่งที่ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งน้ัน 
อาการป่วยด้วยโรคมะเร็งของเธอลุกลามไปอย่างรวดเร็ว
มาก และโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งในแถบนั้นไม่ยอมรับ
เธอเป็นคนไข้ เพราะอาการของเธอต้องใช้การรักษาที่ยุ่ง
ยากซับซ้อนและมค่ีาใช้จ่ายสูง แต่โอกาสทีเ่ธอจะรอดชวีติ
นัน้มน้ีอยมาก หลังจากทีไ่ด้ตรวจสอบรายละเอยีดของเธอ 
และถามค�าถามสองสามค�าถามแล้ว เขากร็บัคนไข้อาการ
หนกัคนนัน้ไว้ในความดแูล
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เพื่อนๆ หมอด้วยกันรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากที่เขา
ต้องการรับรักษาผู้หญิงคนนี้ เขาโทรศัพท์ไปขอความช่วย
เหลอืจากบรรดาผูเ้ชีย่วชาญระดบัแนวหน้าจากภมิูภาคอืน่ๆ 
ของอเมริกาและอุทิศเวลาและพลังงานซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัด
ของเขาอย่างเต็มท่ีเพ่ือช่วยคนไข้คนนี้

ความพยายามเป็นพเิศษของคุณหมอคนนัน้ได้ประสบ
ความส�าเรจ็ หลังจากเวลาหลายเดอืนผ่านไป เขาบอกกบัเธอ
ว่าโรคมะเร็งที่เธอเป็นนั้นได้รับการรักษาให้หายขาดแล้ว 
และเธอสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอีกหลายปีที
เดยีว เธอรูสึ้กต่ืนเต้นดใีจอย่างยิง่

สองสามวันต่อมา คนไข้หญิงคนนั้นได้รับใบแจ้งหนี้
จากทางโรงพยาบาลทางไปรษณีย์ เธอเปิดซองจดหมายด้วย
ความหวาดกลวัและคาดว่าจะต้องเหน็ค่ารกัษาพยาบาลเป็น
จ�านวนเงินหลายหมื่นดอลล่าร์ แต่เธอกลับเห็นลายมือของ
คณุหมอของเธอท่ีเขยีนไว้ว่า

ค่ารักษาพยาบาลได้ถูกจ่ายไปแล้วเมื่อ ๒๕ ปีที่แล้ว 
ด้วยนมหนึง่แก้วกบัคุกกีส้องชิน้

เม่ือยีสิ่บห้าปีก่อน คุณหมอคนนัน้เป็นนกัเรยีนแพทย์ที่
ยากจน จึงพยายามหาเงินส่งตัวเองเรียนหนังสือด้วยการ
ท�างานจิปาถะ ซึง่หนึง่ในงานเหล่านัน้กคื็อการเป็นพนกังาน
ขายสินค้าตามบ้าน ในตอนบ่ายแก่ๆ ของวนัทีมี่อากาศร้อน
วนัหนึง่ ขณะท่ีเขายงัขายสนิค้าอะไรไม่ได้เลยสกัชิน้ เขาเคาะ
ประตูบ้านหลังหนึง่ แล้วผูห้ญงิคนหนึง่กม็าเปิดประตู เธอฟัง
การพดูโฆษณาขายสนิค้าอย่างอ่อนแรงของเขาและปฏเิสธที่
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จะซ้ือสินค้าใดๆ แต่แล้วเธอเอ่ยถามชายหนุม่ผูมี้ท่าทางอ่อน
ล้าว่า “เธอทานอะไรมาแล้วหรือยงั”

“นอกจากอาหารเช้าแล้วกย็งัไม่ได้ทานเลยครบั คณุผู้
หญิง”

“อย่างนัน้ รออยูต่รงนีก่้อนนะ” เธอกล่าว แล้วกเ็ดนิ
กลับมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับนมหน่ึงแก้วกับคุกกี้สองชิ้น 
ส�าหรบันกัเรียนแพทย์หนุม่ผูอ่้อนล้า

ยี่สิบห้าปีต่อมา นักเรียนแพทย์คนนั้นได้เป็นคุณหมอ
ผ่าตัดระดับอาวุโสในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน
อเมริกา เมื่อเขาตรวจดูรายงานการรักษาของผู้หญิงที่ถูก
ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนั้น เขาจึงจ�าชื่อของเธอได้ 
และการโทรศพัท์ตรวจสอบอกีสองสามครัง้กท็�าให้เขาแน่ใจ
ว่าเธอคอืสภุาพสตรใีจดซีึง่ได้ต้อนรบัเขาด้วยอาหารว่างตอน
ทีเ่ขาไปขายสนิค้าตามบ้านคนนัน้จริงๆ

ด้วยความรู้สึกส�านึกในบุญคุณของการแสดงความ
เมตตาเล็กๆ น้อยๆ ซ่ึงเขาไม่มีวันลืมเลือนเม่ือหลายปีก่อน 
เขาไม่เพียงแค่ท�าสิ่งท่ีเกินความคาดหวังเพื่อให้แน่ใจว่าเธอ
จะรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเท่านั้น แต่เขายังจ่ายค่ารักษา
พยาบาลให้เธอด้วย



๓๖
คว�มรูส้กึผดิของ
พนกัง�นข�ยสนิค้�

ต�มบ้�น 
- การให้อภัย -

ตอนที่อาตมาเป็นนักเรียนและผมยาวกว่าทุกวันนี้มาก 
อาตมาท�างานจิปาถะในช่วงปิดเทอมขณะที่เรียนใน
มหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้พอประทังชีวิต หนึ่งในงาน
เหล่านั้นก็คือการขายหนังสือสารานุกรมส�าหรับเด็กตาม
บ้าน

ส่ิงแรกที่อาตมาต้องเรียนรู้ก็คือการพูดโฆษณาขาย
สนิค้า ซึง่เป็นค�าพดูสัน้ๆ ทีอ่าตมาต้องจ�า ซึง่เป็นค�าพดูเชิง
จงูใจว่า การไม่ซือ้แหล่งความรู้อนัน่าอศัจรรย์นีถ้อืว่าเป็นการ
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ปฏิเสธการศึกษาอนัดเียีย่มแก่ลกูผูเ้ป็นทีร่กัของโยม อาตมา
ได้รบัการสอนให้ใช้แรงกดดันทางด้านจติวทิยา เพือ่ท�าให้พ่อ
แม่รู้สึกผิดราวกับเป็นพวกท�าทารุณกรรมต่อเด็กถ้าพวกเขา
ตดัสนิใจอย่างขาดความรบัผดิชอบด้วยการไม่ซือ้ชดุหนงัสอื
ให้ความรู้อนัแสนวเิศษชดุนี้

อาตมารู้ดีว่าการพยายามยัดเยียดขายสินค้าเช่นนั้น
เป็นการผดิศลีธรรม แต่อาตมายงัเดก็และจ�าเป็นต้องหาเลีย้ง
ตัวเอง

วนัแรก อาตมาขายหนงัสอืชดุหนึง่ให้แก่คู่สามีภรรยา
ที่น่ารัก ซึ่งเพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่ท่ีบ้านหลังใหม่กับลูกที่ยังเด็ก
มากสองคนเมือ่ไม่นานมานี ้ ในคืนวนันัน้อาตมานอนไม่หลบั
ทั้งคืนเพราะเฝ้าแต่คิดถึงพ่อแม่หนุ่มสาวคู่น้ันที่ถูกบังคับให้
ต ้องมีค ่าใช ้จ ่ายเพ่ิมขึ้นเพราะอาตมาได ้ขายหนังสือ
สารานุกรมไร้สาระชุดนั้นให้แก่พวกเขา อาตมารู้สึกผิดจน
กระทัง่ขอลาออกจากงานในเช้าวนัต่อมา

อาตมารู้สึกส�านึกผิดอย่างมากต่อการขายสินค้าครั้ง
นัน้อยู่หลายปี ต่อมาเมือ่บวชเป็นพระสงฆ์ อาตมาได้เรยีนรูท้ี่
จะให้อภัยตัวเองและปล่อยวางเรื่องนั้นไป อย่างไรก็ตาม
อาตมากยั็งถอืว่าเดก็มากในช่วงเวลาทีไ่ว้ผมยาวเช่นนัน้

ครัง้หนึง่ อาตมาได้เล่าเรือ่งนีใ้นการเทศน์ในคนืวนัศุกร์
คืนหนึ่งในเมืองเพิร์ธเพื่อยกตัวอย่างของการให้อภัย ต่อมา
ภายหลัง หญิงสาวอายุประมาณยี่สิบปลายๆ เข้ามาบอก
อาตมาว่า “หลวงพ่ออาจจะไม่เชือ่โยม แต่เร่ืองนีเ้ป็นเรือ่งจรงิ
อย่างแน่นอนค่ะ” เธอเริ่มกล่าว “ตอนที่โยมยังเป็นเด็กตัว
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เลก็ๆ ซ่ึงเติบโตในกรุงลอนดอน เดก็นกัเรียนผมยาวคนหนึง่
มาท่ีบ้านของเราและขายสารานุกรมส�าหรับเด็กชุดนี้ให้กับ
คณุพ่อคณุแม่ของโยม โยมรักหนงัสอืพวกนีจ้รงิๆ ค่ะ” เธอ
กล่าวอย่างกระตือรือร้น “มันเป็นหนังสือสุดโปรดของโยม 
หลวงพ่ออาจจะไม่ใช่คนขายหนงัสอืคนนัน้ แต่อย่างไรกต็าม 
ขอบพระคณุมากค่ะ” อาตมาพูดอะไรไม่ออกไปชัว่ขณะ

ด้วยเวลาน้ีท่ีอาตมาเข้าใจความเป็นไปของสรรพสิง่ใน
โลกนี้อย่างถ่องแท้ ท�าให้อาตมาค่อนข้างแน่ใจว่าคนที่ขาย
หนงัสือพวกนัน้ให้เธอกคื็ออาตมานัน่เอง



- ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ -

๓๗
เร่ืองน่�เศร้�ของแมงมมุ

ทีอ่ย�กฆ่�ตวัต�ย

แมงมุมสาวผู้ร่าเริงตัวหน่ึงได้พบมุมอันสมบูรณ์แบบใน
ห้องเงียบๆ ห้องหน่ึงเพ่ือสร้างบ้านหลังแรกของเธอ เธอ
ปั่นและสานใยแมงมุมอันสวยงามอย่างมีความสุข ซึ่งใย
นั้นดูโดดเด่นพอที่จะน�าไปลงนิตยสารบ้านและสวนของ
ชาวแมงมุมได้ แมงมุมสาวตัวนั้นพักผ่อนอยู่ใจกลางใย
แมงมุมของเธอด้วยความอ่อนล้าแต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจกับ
ความอุตสาหะของตัวเอง แล้วมันก็เฝ้ารอคอยอาหาร
กลางวนัของมนั 

หญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องนั้นและกรีดร้อง
เสยีงดงัเมือ่มองเหน็ใยแมงมมุนัน้ แล้วสามีของเธอกป็รากฏ
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ตวัขึน้อย่างรวดเรว็พร้อมกับท�าลายบ้านหลงัแรกของแมงมมุ
ตัวนัน้จนยับเยินไม่มชีิน้ด ีส่วนแมงมมุตวันัน้กโ็ชคดทีีห่นเีอา
ชวีติรอดมาได้

แมงมุมตัวนั้นคลานต่อไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็
สร้างบ้านหลงัทีส่องอย่างไม่สะทกสะท้าน แม้ครัง้นีใ้ยแมงมุม
ของเธอจะไม่มีสุนทรียภาพเท่ากับใยแมงมุมอันแรก แต่ก็ดู
เหมาะสมพอใช้ ก่อนมือ้อาหารมือ้แรกของแมงมมุตวันัน้จะ
มาถึงโดยทางอากาศ คนรับใช้คนหนึ่งมองเห็นใยแมงมุมใน
ฉบัพลันทนัใดจึงใช้ไม้กวาดท�าลายใยแมงมมุน้ัน และแมงมุม
ที่น่าสงสารตัวนั้นก็ต้องหนีกระเจิงเพ่ือเอาชีวิตรอดอีกครั้ง
หนึง่

แล้วเหตุการณ์แบบเดยีวกนันีก็้เกิดขึน้ในบ้านหลงัต่อๆ 
มาเช่นกัน หลังจากที่ใยแมงมุมอันที่หกของมันถูกท�าลาย
อย่างรุนแรง แมงมุมตัวนั้นก็เริ่มทุกข์ทรมานกับอาการผิด
ปกติของความเครียดที่เกิดขึ้นหลังความสะเทือนใจอย่าง
รนุแรง มนัเปลีย่นเป็นแมงมมุผูม้อีาการหวาดระแวงมมุต่างๆ 
ของบ้านและหว่ันวติกเกนิกว่าท่ีจะชกัใยของมันอกีต่อไป

ขณะที่มันคลานอย่างเหนื่อยล้าและหิวโซไปตามถนน 
มนักห็มกมุน่อยูก่บัความคิดด้านลบต่างๆ นาๆ  ไม่มีใครชอบ
ฉันเลย ฉันเพียงแค่ต้องการบ้านเงียบๆ ท่ีไหนก็ได้สักหลัง
หนึง่ ฉันจะไม่ท�าร้ายใครท้ังนัน้ ขอเพียงแค่จบัแมลงวนัและ
แมลงร�าคาญทั้งหลายให้พวกเขาเท่านั้นเพราะพวกเขาก็ไม่
ชอบแมลงพวกนั้นอยู่แล้ว ชีวิตของแมงมุมช่างไร้ซึ่งความ
ยตุธิรรมส้ินดี ฉันหิวและเหนือ่ยมาก แล้วกเ็หงามากๆ
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จากนัน้ แมงมมุตวันัน้กเ็ร่ิมร้องไห้
ในไม่ช้า ความคิดต่างๆ ของแมงมุมส้ินหวังตัวนั้นก็

เปล่ียนเป็นการคิดฆ่าตวัตาย “ไหนๆ ก็ไม่ใครรกัฉนัแล้วจะมี
ชีวติอยูต่่อไปท�าไมกนั ฉนัคงจะไม่มวีนัหาบ้านหรอือาหารได้
อีกแล้ว ฉนัน่าจะฆ่าตวัตายตรงนีเ้สยีเลย”

แมงมุมท่ีคิดฆ่าตัวตายตัวนั้นตั้งใจคลานเข้าไปใต้
รองเท้าของบรรดาคนเดนิถนนทีก่�าลงัเดนิผ่านไปมา แต่มนัก็
พบว่าตัวเองมักจะเข้าไปอยู่ในบริเวณช่องว่างอันปลอดภัย
ระหว่างส้นรองเท้ากับพื้นรองเท้าเสมอ จากนั้นมันก็คลาน
ข้ามถนนท่ีจอแจ แต่กม็กัจะเข้าไปอยูร่ะหว่างล้อรถ ไม่ได้อยู่
ใต้ล้อรถสักที เวลาที่รู้สึกสิ้นหวังนั้น เรามักจะท�าอะไรผิด
พลาดไปหมดแม้แต่การคิดฆ่าตวัตาย

ต่อมาไม่นาน เจ้าแมงมมุท่ีคิดจะฆ่าตวัตายกล้็มเลกิแม้
กระทัง่การคดิฆ่าตวัเอง มนัเดนิโซเซร้องไห้สะอึกสะอ้ืนและ
สูดน�้ามูกฟุตฟิตไปตามถนนเหมือนกับคนเมาท่ีไม่รู ้ตัวว่า
ก�าลังจะเดนิไปไหน ในไม่ช้ามนัได้สงัเกตเหน็ว่า มันก�าลงัถกู
จับจ้องอยู่ ทันใดนั้น มันก็หันกลับไปเห็นแมงมุมอ้วนพีผู้
ร่าเรงิก�าลงัยิม้ให้เธออย่างมเีมตตา

“เธอร้องไห้ท�าไมกนั” แมงมมุอ้วนพผีูร่้าเรงิถาม จาก
นั้นแมงมุมตัวท่ีคิดจะฆ่าตัวตายก็เล่าเรื่องราวชีวิตที่สั้นแต่
แสนเศร้าของมนั พร้อมกบัใช้กระดาษทชิชเูชด็น�า้มูกไปด้วย

หลังจากที่แมงมุมที่คิดจะฆ่าตัวตายเล่าเรื่องเศร้าของ
มนัจบลง มนักรู้็ได้ในทันใดว่า ไม่ใช่แมงมุมทกุตวัทีผ่อมและ
ส้ินหวงั เพราะตวัท่ีเธอก�าลงัมองเห็นอยูน่ีท้ัง้อ้วนและร่าเรงิ
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“นี่เธอ ท�าไมเธอถึงอ้วนและร่าเริงอย่างนี้ได้ล่ะ” 
แมงมุมที่คิดจะฆ่าตัวตายถาม “เวลาที่เธอสร้างใยแมงมุม
เสรจ็ไม่มใีครมาท�าลายมนัเหรอ”

“ไม่มหีรอก” แมงมมุอ้วนพีผูร่้าเริงตอบ “ตลอดชวีติ
ของฉัน ฉันเคยสร้างใยเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้และมนักย็งัอยูท่ี่
เดมิ ฉนัจบัอาหารกนิได้มากมายทุกวนัเลย ความจรงิแล้ว” 
แมงมุมอ้วนพีผู้ร่าเริงกล่าวต่อไปด้วยความเมตตาสงสารว่า 
“มอีาหารมากพอส�าหรับเราสองตวัเลยนะ มาอยูก่บัฉนัส”ิ

“เดี๋ยวก่อน รอประเดี๋ยว” แมงมุมท่ีคิดจะฆ่าตัวตาย
กล่าว “ฉันไม่เข้าใจว่า มีที่ไหนในโลกท่ีเธอสร้างใยขึ้นมา
โดยทีไ่ม่มใีครไปรบกวนได้นานขนาดนัน้”

“อ้าว” แมงมมุอ้วนพีร่าเริงตวันัน้ตอบ “ฉนักส็ร้างใย
ในกล่องรบับรจิาคท่ีวดัของท่านอาจารย์พรหมไงล่ะ ทีน่ัน่ไม่
เคยมใีครมารบกวนฉนัเลยหละ”

ปล. ตอนนี้แมงมุมทั้งสองตัวแข็งแรง อ้วนท้วน และ
ร่าเริง แล้วพวกมันก็บอกกับอาตมาว่ายังมีที่ว่างในตู้รับ
บรจิาคอีกมากส�าหรับเงนิบริจาคของโยมเช่นกนั



- อนัตตา -

๓๘
เคลด็ลบัของชวีติคู่

ทีม่คีว�มสขุ

ท�าไมบาทหลวงและพระสงฆ์มากมายต้องเป็นผู้ประกอบ
พิธแีต่งงาน ทัง้ๆ ทีท่่านเหล่าน้ันเป็นโสด

ในช่วงชีวติของอาตมา อาตมาได้ท�าพิธแีต่งงานมาแล้ว
มากมายหลายคู่ แม้กระท่ังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาตมาได้ท�าพิธี
แต่งงานของคนดังงานหนึ่ง และมีรูปของอาตมาอยู ่ใน
นิตยสารที่ชื่อ “ฮัลโล (Hello)” ฉบับที่พิมพ์จ�าหน่ายใน
ประเทศมาเลเซยีด้วย

ในระหว่างการท�าพิธี อาตมาต้องให้ค�าแนะน�าที่เป็น
คติสอนใจท่ีดแีก่คู่บ่าวสาวผูไ้ร้เดยีงสา ซึง่เป็นสิง่ทีอ่าตมาท�า
ไปด้วยความเหน็แก่ตวั เพราะอาตมาไม่ต้องการให้คูบ่่าวสาว
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ที่อาตมาเพิ่งท�าพิธีแต่งงานให้มารบกวนอาตมาในเรื่อง
ปัญหาการแต่งงานของพวกเขาในภายหลงั ดงันัน้ ตอนท�าพธิี
แต่งงาน อาตมาจงึบอกถงึ ‘เคลด็ลบั’ ของชวิีตคูท่ีมี่ความสขุ
เสียเลย พวกเขาจะได้ไม่มายุ่งกับอาตมาอีก ซึ่งจะท�าให้
อาตมามีความสุข และพวกเขาก็มีความสุข จึงเป็นการได้
ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย

แล้วอะไรกนัล่ะทีเ่ป็น ‘เคลด็ลบั’ ของชวิีตคู่ท่ีมีความ
สขุ 

โดยปกติ หลังจากท�าการแลกเปลี่ยนแหวนกันเสร็จ
เรียบร้อยแล้วก็จะถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของการท�า
พธิกีาร อาตมาจะมองจ้องตาของเจ้าสาวคนใหม่และบอกกบั
เธอว่า “ตอนนีโ้ยมเป็นผูห้ญงิทีแ่ต่งงานแล้ว และนบัตัง้แต่นี้
ต่อไปโยมจะต้องไม่คิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้น” เธอพยักหน้า
รบัค�าทนัทพีร้อมกบัยิม้อย่างมคีวามสขุ

จากนัน้ อาตมากม็องตาเจ้าบ่าวและพดูว่า “ตอนนีโ้ยม
เป็นผู้ชายทีแ่ต่งงานแล้ว โยมจะต้องไม่คิดถงึแต่ตวัเองอกีต่อ
ไปเช่นกัน” อาตมาไม่ทราบว่าท�าไมผู้ชายมักจะเป็นแบบนี้ 
เพราะโดยปกติเจ้าบ่าวมักจะหยุดคิดสักสองสามวินาทีก่อน
จะพดูว่า “ครบั”

อาตมากล่าวต่อขณะที่ยังคงมองหน้าเจ้าบ่าว “และ
ตั้งแต่เวลานี้ไป โยมต้องไม่คิดถึงภรรยาของโยมอีก” แล้ว
อาตมาก็หันไปทางเจ้าสาวอย่างรวดเร็วและกล่าวว่า “และ
โยมกต้็องไม่คดิถงึสามขีองโยมอกีต่อไป”

อาตมาสนกุกบัการทีไ่ด้เหน็สหีน้างนุงงบนใบหน้าของ
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คู่บ่าวสาว โยมไม่ต้องเป็นนักอ่านใจก็รู้ว่าพวกเขาก�าลังคิด
อะไรอยู่ พระสงฆ์สตไิม่ดรูีปนีก้�าลงัท�าอะไรกนัแน่

ความงุนงงเป็นเครื่องมือในการสอนที่มีประสิทธิภาพ
มาก ทนัทท่ีีมใีครสกัคนก�าลงัพยายามไขปรศินาอยู ่เวลานัน้
แหละทีโ่ยมสามารถบอกค�าตอบให้แก่พวกเขา แล้วพวกเขา
กจ็ะต้ังใจฟัง

“เมื่อโยมแต่งงานแล้ว” อาตมาอธิบาย “โยมไม่ควร
คิดถึงแต่ตัวเอง มิฉะนั้นโยมจะไม่ได้มีส่วนร่วมในชีวิตคู่ของ
โยม ในท�านองเดียวกัน เมื่อโยมแต่งงานแล้ว โยมไม่ควร
เอาแต่คดิถงึคูส่มรสของโยมอยูต่ลอดเวลา มฉิะนัน้โยมกจ็ะมี
แต่การให้ ให้ ให้ จนกระท่ังไม่มีอะไรเหลอือยูใ่นชวีติคู่ของ
โยมเลย”

“เมื่อแต่งงานแล้ว ขอให้คิดถึง ‘เรา’ เท่านั้นแทน 
เพราะมนัคือโยมท้ังคู่”

คูบ่่าวสาวมกัจะหันไปมองหน้ากันแล้วกย็ิม้เสมอ พวก
เขาเข้าใจได้ในทันทีว่า การแต่งงานนั้นเป็นเรื่องของ ‘เรา’ 
ไม่ใช่เรือ่งของฉนั ไม่ใช่เร่ืองของเขา หรอืไม่ใช่เรือ่งของเธอ

เพื่อเป็นการยืนยันว่า พวกเขาเข้าใจ ‘เคล็ดลับ’ ดัง
กล่าว อาตมาจงึถามว่า “เวลาท่ีมปัีญหาเกดิขึน้ในชวีติคูข่อง
โยม มนัคอืปัญหาของใคร ”

“ปัญหาของเรา” พวกเขาตอบพร้อมกนั
ในเรื่องของความสัมพันธ์นั้น ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว

โยมคดิว่ามันเป็นปัญหาของคูส่มรสของโยม โยมกจ็ะไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหานั้น หรือเม่ือโยมคิดว่ามันเป็น
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ปัญหาของโยมเอง นัน่กท็�าให้โยมละเลยทางออกของปัญหา
อกีครึง่หนึง่ไป แต่ถ้าเห็นว่าอปุสรรคทุกอย่างเป็นปัญหาของ 
‘เรา’ โยมจะหาทางออกร่วมกนั ซึง่เป็นการสร้างสรรค์ชวีติคู่
ทีพ่รัง่พร้อมและมคีวามสขุ



๓๙
นำ�้มนต์

- การไตร่ตรอง -

พิธีการอีกหนึ่งอย่างของการท�าพิธีแต่งงานแบบพุทธ
ศาสนาก็คือ การพรมน�้ามนต์ให้แก่คู่บ่าวสาวที่ก�าลังมี
ความสุขเพื่อความเป็นโชคดี อันที่จริงการแต่งงานใน
ปัจจุบันน้ีจ�าเป็นต้องอาศัยโชคท้ังหมดเท่าท่ีจะหาได้ ดัง
นัน้อาตมามกัจะพรมน�า้พระพทุธมนต์ให้พวกเขาอย่างชุม่
โชก เมื่อเครื่องส�าอางบนใบหน้าของเจ้าสาวเริ่มไหลออก
มามาก มาสคาร่ากจ็ะไหลเป็นทางลงมาทีแ่ก้มทัง้สองข้าง 
อาตมาก็อธิบายให้ฝ่ายสามีฟังว่า “ตอนนี้โยมได้เห็น
ใบหน้าอันแท้จรงิของเธอแล้วนะ” อาตมาบอกเขาว่า การ
ท่ีเขาได้รบัรูค้วามจรงิในวันน้ีดกีว่าไปรูท้หีลงั

วนัหนึง่ หลงัจากกลบัมาจากต่างประเทศถงึสนามบิน
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ที่เมืองเพิร์ธ อาตมาได้อ่านระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษี
ศุลกากรของออสเตรเลียฉบับสมบูรณ์แล้วรู้สึกแปลกใจที่
อ่านพบว่า หนึ่งในส่ิงของท่ีห้ามน�าเข้ามาในออสเตรเลียนั้น
คือน�้ามนต์ ลองอ่านเรื่องต่อไปนี้นะ บางทีนี่คือเหตุผลของ
การห้ามดังกล่าว

ในอดีตอันแสนหวาน ตอนท่ีสนามบนิของออสเตรเลยี
มี ‘ช่องสีเขียว (Green Channel)’ ซ่ึงเป็นช่องทางที่โยม
สามารถเดนิออกมาจากสนามบนิได้เลยนัน้ นกัเดนิทางชาว
ออสเตรเลียคนหนึง่ถกูสุม่ตรวจของท่ีน�าเข้ามา เมือ่เจ้าหน้าที่
ศลุกากรเปิดกระเป๋าเดนิทางของเขา ก็พบเหล้าวสิกีส้องขวด
ที่ไม่ได้ส�าแดงการน�าเข้าซ่อนอยู่ใต้เส้ือแจ็คเก็ตและกางเกง
ขาส้ัน

“นีข่วดอะไรครับ” เจ้าหน้าท่ีศุลกากรถาม
“ผมเป็นคนเคร่งศาสนา” นกัท่องเทีย่วคนนัน้คิดอย่าง

รวดเร็วและกล่าวว่า “ผมเพ่ิงกลับมาจากการไปจาริกแสวง
บุญทีเ่มอืงลูร์ดอนัศักดิส์ทิธิข์องประเทศฝร่ังเศส และนีก่เ็ป็น
แค่น�า้มนต์เท่านัน้ครับ”

“อืม” เจ้าหน้าที่ศุลกากรกล่าว “แล้วท�าไมที่ฉลาก
เขยีนไว้ว่า จอห์นนี ่วอล์กเก้อร์ (Johnny Walker) ล่ะครบั”

“กเ็พราะผมต้องใส่น�า้มนต์ไว้ในขวดใดขวดหนึง่ แล้ว
ขวดสองขวดนีก้เ็ป็นขวดเปล่าทีผ่มมอียู ่ ทนีีผ้มไปได้หรอืยงั
ครบั”

เจ้าหน้าทีศุ่ลกากรขีส้งสยัตดัสนิใจเปิดขวดใบหนึง่เพือ่
ทดสอบดู เจ้าหน้าทีย่กขวดขึน้ไปจ่อท่ีจมกู แล้วกส็ดูกลิน่น�า้
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ในขวดและแจ้งว่า “นีมั่นไม่ใช่น�า้มนต์ แต่มนัเป็นเหล้าวสิกี้ 
คณุลองดมดสูคิรับ”

นักท่องเท่ียวคนนั้นยกขวดข้ึนไปสูดดมและอุทานว่า 
“พระเจ้าช่วย คุณพูดถกูจริงๆ ด้วยมนัต้องเป็นปาฏหิารย์ิอกี
ครัง้หนึง่แน่ๆ ฮลัเลลยู่าห์ (Halleluiah)”

บางทตีัง้แต่นัน้เป็นต้นมา น�า้มนต์จงึกลายเป็นส่ิงต้อง
ห้ามน�าเข้ามาในออสเตรเลยี



๔๐
อนัตร�ยของ

ก�รเม�แล้วขบั
- การปลูกฝัง -

พระสงฆ์ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนน�้าเป็นไวน์ ซึ่งอาจจะ
เป็นเหตุผลว่าท�าไมในออสเตรเลียนั้นมีชาวคริสเตียน
มากกว่าชาวพุทธ

หลายปีมาแล้วอาตมาอ่านพบว่า ผูช้ายคนหน่ึงในเมอืง
ซิดนีย์ตัดสินใจขับรถกลับบ้าน หลังจากร่วมงานเล้ียงของ
บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเขาดื่มเบียร์เข้าไปมากเกินไป แต่เขาก็คิด
ว่าเขายงัมโีอกาสมากท่ีจะไม่ถกูจบั

เยน็วนันัน้ ต�ารวจในเมอืงซดินย์ีได้ตัง้จดุตรวจบนถนน
สายทีไ่ด้รบัความนยิม เพือ่ตรวจระดบัแอลกอฮอล์ของผูข้บัขี่
รถยนต์ทุกคน เคร่ืองกีดขวางถนนอยู่ในเส้นทางที่เขาเดิน
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ทางกลบับ้าน แล้วรถเขากต็ดิอยูแ่บบไม่มทีางไปไหนได้ ขณะ
ทีเ่ข้าแถวรอการทดสอบนัน้ เขาคิดว่าเขาคงต้องยอมจ่ายเงนิ
ค่าปรบัจ�านวนมาก และแม้แต่ถกูยดึใบขบัขีด้่วย

เมือ่ถงึเวลาท่ีเขาต้องรับการทดสอบ เขาออกมาจากรถ
ของเขาแล้วเจ้าหน้าที่ต�ารวจก็ส่งอุปกรณ์เล็กๆ ที่มีท่ออัน
หนึง่ให้เขา และบอกให้เขาเป่าท่อนัน้

ขณะนั้นเอง มีเสียงรถชนกัน รถคันหนึ่งเบรคอย่าง
กะทนัหนัไปหน่อยตอนท่ีเห็นเครือ่งกดีขวางถนน จงึท�าให้ถกู
รถคันหลังชนท้าย เจ้าหน้าท่ีต�ารวจได้ยินเสียงอุบัติเหตุดัง
กล่าวจึงน�าอปุกรณ์ทดสอบคืนไปและกล่าวว่า “การไปตรวจ
อุบัติเหตุรถชนส�าคัญกว่าการตรวจระดับแอลกอฮอล์ของ
คณุ กลับไปขึน้รถแล้วกลบับ้านไปซะ” 

เขากลบัมาถงึบ้านภายในไม่กีว่นิาทีหลงัจากถกูจบั เขา
รูสึ้กโชคดอีย่างมาก อย่างไรกต็าม ‘โชค’ ของเขาก�าลงัจะไม่
เหลือแล้ว

ในเช้าวนัต่อมา เขาถกูปลกุให้ต่ืนขึน้มาเพราะเสยีงกริง่
ประจ�าบ้านถกูกดอย่างไม่หยดุไม่หย่อน ขณะทีเ่ขาคลานออก
จากเตียงเพื่อมาแต่งตัว เขาเอามือกุมขมับที่เต้นตุบๆ ด้วย
อาการเมาค้างจากงานเลีย้งบริษัทเมือ่คืนก่อน สองสามนาที
ต่อมา เขาเปิดประตูบ้านแล้วพบว่าต�ารวจของเมืองซิดนีย์
สองคนก�าลงัยนือยูท่ี่หน้าประตู

ตอนแรกเขารู้สกึตกใจมาก แต่แล้วกค็ดิได้ว่า “ตอนนี้
พวกเขาจับผมไม่ได้หรอก เพราะผมไม่ได้ขับรถอยู่” ดังนั้น 
เมื่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจขออนุญาตไปดูโรงรถของเขา เขาตอบ



138 ชวนม่วนชื่น ๒

ตกลงอย่างผ่อนคลาย เขาคิดว่ายังไงก็มีแต่รถของเขาอยู่ใน
โรงรถ

เมือ่เขาเปิดประตโูรงรถ เขาแทบเกดิอาการหวัใจวาย
เฉียบพลัน โยมรู้ไหมว่ารถที่จอดอยู่ในโรงรถของเขานั้น มี
เพียงรถต�ารวจคันหนึง่เท่านัน้

เมือ่คนืวาน เขาเมาหนกัมาก ตอนท่ีเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
บอกให้เขากลับไปท่ีรถแล้วกก็ลบับ้านไปนัน้ เขาได้ขบัรถผดิ
คนักลับมาบ้าน เจ้าหน้าท่ีต�ารวจพบว่ามรีถต�ารวจหายไปคนั
หนึ่งขณะที่มีรถเพิ่มมาคันหนึ่งจอดอยู่ตรงเครื่องกีดขวาง
ถนน ในไม่ช้าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจกต็ามหาตวัเขาพบ

นัน่แหละคอื อนัตรายอย่างหนึง่ของการเมาแล้วขบั



- การไตร่ตรอง -

๔๑
เรือ่งของนำ�้มนต์

อกีเรือ่งหนึง่ 

คนทุกวันนี้ยอมรับว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากในสมัย
โบราณมาก แต่อย่างไรกด็ ีเมือ่ศกึษาเรือ่งราวทีผ่่านมาบาง
เรื่องของพระสงฆ์และภิกษุณีที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
เมือ่กว่า ๒๕๐๐ ปีทีผ่่านมา จะเหน็ได้ชัดเจนว่าเรือ่งบาง
อย่างก็ไม่เคยเปล่ียนแปลง

ณ วัดของภิกษุณีในสมยัพุทธกาล ซ่ึงเป็นช่วงเวลานาน
มากก่อนทีจ่ะมท่ีอระบายสิง่ปฏกิลู ภกิษุณรีปูหนึง่จงึต้องท�า
หน้าท่ีเทถังรองรับอุจจาระและของเสียอืน่ๆ จากส้วมของวัด 
เช้าตรูว่นัหนึง่ แทนทีจ่ะเทถงัปฏกิลูลงทีจ่ดุทิง้ของเสยี ภกิษณุี
ผูม้กัง่ายรูปนัน้กลับสาดอุจจาระข้ามก�าแพงวดัออกมา
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ขณะนั้นเอง พ่อค้าที่แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยคนหนึ่ง 
ซึ่งก�าลังเดินทางไปเข้าเฝ้าพระราชาที่พระราชวัง ได้เดินอยู่
อีกด้านหนึ่งของก�าแพงในเช้าวันนั้น สิ่งที่ชายคนนั้นก�าลัง
ครุน่คดิอยูก่่อนได้เปลีย่นแปลงอย่างฉบัพลนัเมือ่ถงัอจุจาระ
ตกลงมาบนศรีษะของเขา

เขาอารมณ์เสยี เดอืดดาล และโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
เมือ่รูว่้าถังอจุจาระนัน้ลอยมาจากไหน เขากต็ะโกนว่า 

“ผูห้ญิงพวกนีไ้ม่ใช่ภกิษณุทีีแ่ท้จรงิ พวกหล่อนเป็นหญงิแก่
น่าเกลียดและโสเภณี ฉันจะเผาวัดของพวกหล่อนให้มอด
ไหม้จนไม่เหลือซากเลย”

เขาถือคบเพลิงท่ีมีเปลวไฟลุกโชนซ่ึงใช้เป็นแสงสว่าง
แก่ถนนในยามเช้าตรู่ แล้วก็เดินก้าวยาวๆ เข้าไปในวัดของ
ภิกษุณี พร้อมทั้งส่งเสียงด่าทอสาปแช่งและร้องตะโกนไป
ด้วย โดยมอุีจจาระปกคลมุอยูท่ั่วศีรษะ

ฆราวาสผู้ถือศีลคนหนึ่งมองเห็นชายผู้เดือดดาล จึง
เอ่ยถามอย่างเยอืกเยน็ว่าเกดิอะไรขึน้ เมือ่ได้รบัฟังว่า ภกิษณุี
รปูหนึง่ได้โยนถังอจุจาระลงบนศีรษะของเขา ฆราวาสคนนัน้
ได้อุทานว่า “สดุยอดเลย เยีย่มจรงิๆ คณุนีช่่างโชคดมีากๆ 
เลย การได้รับการอวยพรจากภิกษุณีผู้ทรงศีลเป็นการส่วน
ตัวด้วยวธิพีเิศษเช่นนี ้ถอืเป็นสริิมงคลอย่างยิง่เลยนะท่าน”

“จรงิหรอื” พ่อค้าซึง่ถกูหลอกง่ายกล่าว
“แน่นอนอย่างยิ่ง ทีนี้ท่านก็กลับบ้านไปอาบน�้าอาบ

ท่า เปล่ียนเส้ือผ้า แล้วกไ็ปท่ีพระราชวงั จะต้องมีบางสิง่ทีน่่า
อศัจรรย์เกดิข้ึนกบัท่านในวนันีอ้ย่างแน่นอน”
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พ่อค้าคนนั้นกลับบ้านอย่างรีบร้อน ท�าให้ไม่มีเวลา
เหลือพอทีจ่ะเผาวดัของภกิษณุ ีเขาอาบน�า้เปลีย่นเสือ้ผ้าแล้ว
ก็เดินทางไปที่พระราชวัง ในเช้าวันนั้นเองพระราชาได้
พระราชทานสัญญาการค้าของหลวงซึ่งท�าก�าไรมหาศาลให้
แก่เขา

พ่อค้าผูป้ลาบปลืม้ยนิดบีอกกบัเพือ่นทกุคนของเขาว่า 
“ถ้าพวกท่านต้องการให้การค้ามีผลก�าไรที่งดงามอย่าง
แท้จริงละก็ ให้ไปขอความเป็นสิริมงคลอันสุดยอดกว่าพร
ใดๆ ทัง้หมดจากภกิษณุผีูท้รงศีล มนัคอือจุจาระศักดิส์ทิธิท์ี่
ข้าใช้ได้ผลมาแล้ว”

เมื่อพระพุทธองค์ทรงสดับเรื่องที่เกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าอีก 
พระองค์ทรงตกัเตอืน ภกิษณุเีหล่านัน้ และทรงบอกว่า ในวนั
นัน้ภิกษุณเีหล่านัน้โชคดอีย่างมากท่ีฆราวาสผูมี้ไหวพรบิดไีด้
หว่านล้อมพ่อค้าผู้เชื่อถือโชคลางให้เช่ือว่า การถูกอุจจาระ
ราดบนศีรษะนั้นเป็นสิริมงคล เพราะคนบางคนยอมเชื่อได้
โดยไม่ลืมหูลมืตาจริงๆ



๔๒
ต้นกำ�เนดิของลทัธิ

วตัถนุยิม
- การปล่อยวาง -

ภกิษณุรีปูหนึง่ ได้ใช้ชวีติอย่างเรยีบง่าย มีทรพัย์สินเพยีง
เล็กน้อยและอาศัยอยู่ในถ�้า ทุกเช้าท่านก็จะถือบาตรไปที่
หมูบ้่านใกล้เคยีง เพียงเพือ่ขอบณิฑบาตอาหารในปรมิาณ
ที่เพียงพอที่จะฉันแค่หนึ่งมื้อต่อวัน ท่านมีเวลาเหลือมาก
พอท่ีจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศกึษาพระธรรม และสัง่
สอนธรรมะให้แก่ชาวบ้านทีอ่าศยัอยูใ่นท้องถิน่นัน้

ในเช้าวนัหนึง่ เม่ือท่านกลบัมาจากการบณิฑบาต ท่าน
สังเกตเหน็ว่าจีวรของท่านถูกหนูกัดเป็นรอูกีแล้ว ท่านจงึหา
ผ้าผืนเลก็ๆ ผืนหนึง่เยบ็ปะไปบนจวีรของท่านด้วยมืออกีครัง้
หนึง่ ขณะทีเ่ยบ็ผ้าอยูน่ัน้ ท่านกคิ็ดว่า ถ้าท่านมีแมวสกัตวัก็
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คงจะไม่มีหนู และท่านก็จะได้ไม่ต้องมานั่งปะผ้าอยู่นานๆ 
เช่นนี้ ดังนั้น ในเช้าวันต่อมา ท่านจึงขอแมวจากชาวบ้าน 
พวกเขากใ็ห้แมวสนี�า้ตาลท่าทางเรียบร้อยตวัหนึง่แก่ท่าน

เจ้าแมวน้อยต้องกนินมและปลา ดงันัน้ทกุๆ เช้า ท่าน
จึงต้องขอบณิฑบาตสิง่เหล่านีเ้พิม่เป็นพเิศษจากชาวบ้าน เช้า
วันหนึ่ง ท่านก็คิดว่า ถ้าท่านมีวัวสักตัว ก็ไม่ต้องไปขอ
บิณฑบาตนมทุกวนั ดงันัน้ ท่านจึงขอบรจิาคววัตวัหนึง่จาก
โยมทีม่ฐีานะร�า่รวยคนหนึง่ 

เมื่อภิกษุณีท่านนั้นมีวัวเพ่ือผลิตอาหารให้แก่แมว ซึ่ง
ช่วยให้หนูไม่มากดัจวีรของท่านอกี ทีนีท่้านกต้็องหาหญ้ามา
ให้ววักนิ ดงันัน้ ท่านจงึขอบริจาคหญ้าจากชาวบ้าน อกีสอง
สามวนัต่อมา ท่านกคิ็ดว่าถ้าท่านมท่ีีดนิของตวัเอง ท่านกจ็ะ
ไม่ต้องรบกวนขอบริจาคหญ้าจากชาวบ้านผู้ยากจนทุกวันๆ 
ดังนั้นท่านจึงจัดการขอรับบริจาคเงินเพื่อซื้อทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ทีอ่ยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้ววัของท่าน

ทกุๆ เช้า ภกิษณุรูีปนีก้ต้็องวุน่วายกบัการต้อนววัเพือ่
มารดีนม ดงันัน้ ท่านจงึคดิว่าถ้ามีเดก็หนุม่มาช่วยท�างานที่
น่าเบ่ือเหล่านีก้ค็งจะช่วยผ่อนแรงท่านได้มาก และ ท่านกจ็ะ
ให้ค�าแนะน�าสัง่สอนเรือ่งธรรมะแก่เขาเพือ่เป็นการตอบแทน 
ชาวบ้านจงึช่วยกันคดัเลอืกเดก็ผูช้ายคนหนึง่จากครอบครวัที่
ยากจนและต้องการศึกษาธรรมะ 

คราวนี้ ท่านจึงต้องขอบิณฑบาตอาหารมากขึ้นเป็น
สองเท่าทุกเช้า เพราะเด็กหนุ่มคนนั้นกินจุมาก นอกจากนี้
ท่านก็ต้องสร้างกระท่อมเล็กๆ ในบริเวณใกล้เคียงไว้ให้เด็ก
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หนุม่คนนัน้อาศยันอน เพราะว่ามนัเป็นการผดิศลีทีจ่ะให้เด็ก
หนุม่นอนในถ�า้เดยีวกนักบัภกิษณุ ี ดงันัน้ ท่านจงึขอให้ชาว
บ้านช่วยกนัสร้างกระท่อมให้แก่คนงานหนุม่ของท่าน

แต่ครั้งนี้ ท่านเริ่มสังเกตเห็นว่าชาวบ้านพากันหลบ
หน้าท่าน พวกเขากลัวว่า ภิกษุณีรูปน้ีจะขอบริจาคสิ่งของ
อืน่ๆ จากพวกเขาอกี แม้แต่เวลาท่ีเห็นเจ้าววัตวัสนี�า้ตาลเดนิ
ใกล้เข้ามา พวกเขากคิ็ดว่าเป็นภกิษณุ ีจงึพากันรบีวิง่ไปซ่อน
ตัวในบ้านพร้อมกับใส่กลอนประตูอย่างแน่นหนาแล้วก็ดึง
ม่านมาปิดหน้าต่างอย่างมดิชดิ 

ต่อมาเมื่อมีชาวบ้านมาถามค�าถามบางอย่างเกี่ยวกับ
การท�าสมาธิ ท่านก็จะบอกว่า “ขอโทษนะ คงต้องรอกอ่น 
ท่านก�าลังยุ่งมากเพราะว่าต้องไปคุมงานสร้างกระท่อมที่
ก�าลังสร้างให้เด็กหนุ่มท่ีคอยดูแลทุ่งหญ้าเพ่ือเลี้ยงวัว ซ่ึงให้
นมแก่แมวสีน�า้ตาล ท่ีคอยไล่หน ูเพ่ือไม่ให้ท่านต้องมานัง่ปะ
จวีรอยู่บ่อยๆ”

ท่านสังเกตสิง่ทีท่่านก�าลงัพดูแล้วกร็ะลกึได้ว่า สิง่เหล่า
นัน้คอืต้นก�าเนดิของลทัธวิตัถนุยิม

ท่านจึงบอกชาวบ้านให้ร้ือถอนกระท่อมหลงันัน้ ยกววั
และทีดิ่นให้แก่คนอืน่และหาบ้านท่ีดใีห้กบัแมวของท่าน

สองสามวนัต่อมา ท่านกก็ลบัไปสูชี่วติทีเ่รยีบง่ายของ
ท่าน มทีรพัย์สนิเพียงเลก็น้อยและอาศัยอยูใ่นถ�า้ ในเช้าวนั
หนึ่งหลังจากกลับมาจากหมู ่บ้านพร้อมกับอาหารที่ขอ
บิณฑบาตมาในปริมาณที่เพียงพอที่จะฉันแค่หนึ่งมื้อต่อวัน 
ท่านได้สังเกตเห็นว่า หนไูด้กดัจีวรเป็นรูอกีรูหนึง่
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ภิกษุณีรูปนั้นนั่งปะรอยขาดที่จีวรของท่านอย่างมี
ความสุข



๔๓
แมวเจ้�ปัญญ�

- การไตร่ตรอง -

นีเ่ป็นเรือ่งจรงิของแมวทีน่่าทึง่ตวัหน่ึง ทีอ่าศยัอยูใ่นวดัป่า
โพธญิาณ เมอืงเซอร์เพนไทน์ ซึง่อยูห่่างจากเมืองเพร์ิธไป
ประมาณ ๖๕ กโิลเมตร และเป็นวัดทีอ่าตมาจ�าพรรษาอยู่

เจ้าคติแค็ท ( Kit-Cat) เกดิในวดัของอาตมา แม่ของมนั
เป็นแมวจรจัดทีอ่ยูใ่นป่าสงวนตดิกบับรเิวณวดั พวกเราเจอ
มนัตัง้แต่ตอนเป็นลกูแมวตวัเลก็ๆ ทีถ่กูทอดทิง้และหวิโซ มนั
แอบซ่อนตัวอยูใ่นโพรงของท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึง่

พอเจ้าคติแค็ทโตขึน้ มนักเ็ร่ิมจบันกตวัเลก็ๆ มากขึน้ๆ 
กระดิง่ทีแ่ขวนรอบคอของมันมไีว้เพยีงเพือ่ท�าให้มนัเคลือ่นท่ี
อย่างเงยีบเชียบได้ดขีึน้โดยไม่ให้ใครได้ยนิเสยีงกระดิง่ มนัน่า
เศร้าที่แม้ว่าพระสงฆ์ทุกรูปรักเจ้าคิตแค็ทน้อย แต่มันก็ต้อง



ชวนม่วนชื่น ๒ 147

จากไปเพราะป่าไม้ในออสเตรเลียนั้นมีสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมต่อการเลีย้งแมว

อาตมาหาบ้านหลังใหม่ที่ดีให้แก่เจ้าคิตแค็ทซึ่งเป็น
บ้านชานเมืองติดกับทะเลในวอเตอร์แมนส์เบย์ ที่อยู่ทาง
เหนอืของเมอืงเพร์ิธ ในวนัทีเ่จ้าคติแคท็จากไปนัน้ อาตมาอุม้
มันขึ้นมา แล้วใส่ไว้กระสอบ แล้วก็วางไว้ตรงที่วางเท้าด้าน
หลงัรถของเจ้าของใหม่ของมนั อาตมารูสึ้กผิดทีท่�าเช่นนีก้บั
แมวทีฝ่ากชวีติของมนัไว้กบัอาตมา

ครสิซึง่เป็นเจ้าของคนใหม่ของมัน ขบัรถตรงกลบับ้าน
ของเธอในวอเตอร์แมนส์เบย์ เธอหยบิกระสอบใบนัน้เข้าไป
ภายในบ้าน และปล่อยเจ้าคิตแค็ทออกมาหลังจากที่ปิด
ประตูทุกบานแล้ว เพราะเธออยากจะให้เจ้าคิตแค็ทคุ้นเคย
กบัครอบครัวใหม่ของมนัก่อนท่ีจะปล่อยให้มันออกไปทีส่วน

สามวันต่อมาในตอนบ่ายวันเสาร์ที่มีอากาศร้อนจัด 
เธอกป็ล่อยเจ้าคิตแค็ทออกไปท่ีสวน ทนัใดนัน้ เจ้าคติแคท็ก็
วิง่ไปทีป่ระตร้ัูว คริสวิง่ไล่ตามมนัไป แต่เจ้าแมวตวันัน้มันวิง่
เรว็มาก ดงันัน้ คริสจงึขบัรถของเธอออกตามหาเจ้าคติแคท็
ไปทั่วละแวกบ้านของเธอ แต่เธอไม่พบร่องรอยของมันเลย 
เจ้าคติแคท็ได้หายตวัไปแล้ว

ถ้าโยมก�าลังคิดว่า ในที่สุดเจ้าคิตแค็ทจะหาทางกลับ
มาทีว่ดัของอาตมา ซึง่อยูไ่กลออกมาอกี ๘๕ กโิลเมตร โยมก็
คดิผดิแล้ว เพราะเจ้าคิตแค็ทนัน้ฉลาดเกนิกว่าท่ีจะเดนิเป็น
ระยะทางไกลขนาดนัน้

วนัเสาร์นัน้ อาตมาต้องมาบรรยายธรรมะทีศ่าลากลาง
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ในโนลลามาร่า (Nollamara) ซึง่อยูห่่างจากวดัของอาตมาไป
ทางทศิเหนอื ๗๕ กโิลเมตร และห่างจากวอเตอร์แมนส์เบย์ 
ไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ประมาณ ๑๒ กโิลเมตร ขณะที่
ก�าลังเดินผ่านประตูไม้บานหนาที่ปิดอยู่ของวัดที่เมืองเพิร์ธ 
อาตมากไ็ด้ยนิเสยีงประหลาดๆ อยูด้่านนอก เม่ือเปิดประตู
ออก เจ้าคติแคท็กเ็งยหน้าขึน้มองอาตมา พร้อมกบัส่งเสยีง
ร้องเหมยีวๆ ขณะท่ีอาตมาค่อยๆ อุม้มนัขึน้มาและพาเข้ามา
ข้างใน อาตมาสังเกตเห็นว่า อุ้งเท้าของมันร้อนระอุด้วย
อากาศข้างนอกท่ีสงูกว่า ๔๐ องศาเซลเซียส อาตมาเอานมให้
มันกินถ้วยแล้วถ้วยเล่า เจ้าแมวตัวนั้นสูญเสียน�้าในร่างกาย
ไปมาก จากนั้นอาตมาก็ปล่อยให้มันท�าในสิ่งที่แมวท�าได้ดี
ทีสุ่ดคอื การนอนขดตวัพักผ่อน

หลังจากเจ้าคิตแค็ทกลับมาถึงได้ไม่นาน อาตมาก็ได้
รับโทรศัพท์แสดงความเสียใจอย่างมากจากคริส “ขอโทษ
ด้วยนะคะ ท่านอาจารย์พรหม โยมปล่อยแมวของท่าน
อาจารย์ออกมานอกบ้านแล้วมนักว็ิง่หนไีปค่ะ โยมขบัรถออก
ตามหามนัเกอืบสองชัว่โมง ขอโทษจริงๆ ค่ะ บางทีมนัอาจจะ
หาทางกลับมาที่วัดของท่านอาจารย์ในเมืองเซอร์เพนไทน์
กไ็ด้นะคะ”

“อย่าเป็นห่วงเลย คริส” อาตมากล่าว “เจ้าคิตแค็ท
อยูก่บัอาตมาทีโ่นลลามาร่า (Nollamara) นีเ่อง”

อาตมาจ�าได้ว่า คริสอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ 
จากนั้นเธอก็มาดูมันด้วยตัวเอง เจ้าคิตแค็ทตามหาอาตมา
เจอในเมอืงใหญ่ทีม่นัยงัไม่เคยไปมาก่อน มนัวิง่เป็นระยะทาง
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อย่างน้อย ๑๒ กโิลเมตรในเวลาน้อยกว่าสองชัว่โมง ด้วยการ
วิง่ข้ามทางหลวงขนาดใหญ่และถนนท่ีมีการจราจรตดิขดัอีก
หลายสายโดยทีไ่ม่มแีผนทีแ่ละไม่สามารถถามทางใครได้เพือ่
มาหาคนๆ หนึง่ ท่ีห่วงใยมนัในเมอืงท่ีมคีนเกินกว่าล้านคน 

เจ้าคิตแค็ทเพิ่งเคยออกจากวัดของอาตมาเพียงคร้ัง
เดียวเพื่อไปให้สัตวแพทย์ที่อยู่ในเมือง ‘ท�าหมัน’ มันจะได้
ไม่มีลูก แต่มนัไม่เคยไปใกล้บริเวณชานเมอืงเพร์ิธส่วนทีข่ยาย
ออกไปมาก่อนเลย มันเป็นแมวบ้านนอก แล้วตอนที่มันไป
จากวัดของอาตมานั้น มันอยู่ในกระสอบท่ีวางไว้ตรงที่วาง
เท้าของท่ีนั่งด้านหลังรถ ฉะนั้น มันไม่มีทางมองเห็นว่ามัน
ก�าลังจะไปที่ไหน แต่เจ้าแมวแสนฉลาดตัวนี้ก็ยังตามหา
อาตมาจนเจอได้อย่างรวดเร็วมาก

เป็นท่ีแน่นอนว่าหลังจากนั้นมา เจ้าคิตแค็ทก็กลับมา
อยู่ที่วัดของอาตมา ซ่ึงมันอยู่อย่างมีความสุขเป็นเวลานาน
หลายปี หลงัจาก ๒๒ ปีของอายขุยัของแมว มันกต็ายทีน่ีแ่ละ
ถูกฝังไว้ใต้ต้นโพธิอ์นัศักดิส์ทิธิท่ี์อยูใ่กล้ๆ กบัอโุบสถ



๔๔
ชีวติของเจ้�หม�น้อย

- ความกรุณา -

เพื่อเป็นการยุติธรรมต่อสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นบ้าง อาตมาขอ
เล่าเรื่องที่ส่งมาให้อาตมาเมื่อเร็วๆ น้ีเกี่ยวกับการท่ีหมา
น้อยเจ้าปัญญาตวัหน่ึง จัดการกับความเครยีดของชวีติใน
ปัจจบัุนอย่างไร

ผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเพ่ิงกลับมาจากการช้อปปิ้ง เปิด
ประตูบ้านชานเมืองของเธอ แล้วหมาตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึี่งมา
จากทีไ่หนกไ็ม่รู ้กว็ิง่ผ่านเธอเข้าไปในบ้านอย่างรวดเรว็ และ
เมือ่ผูห้ญงิคนนัน้วางของทีเ่ธอซือ้มาลงบนพืน้ เจ้าหมาตวันัน้
ก็ขดตัวอยู่ที่มุมห้องอันเงียบสงบ และนอนหลับไปอย่าง
รวดเรว็ มันเป็นหมาพนัธ์ลาบราดอร์ (Labrador) มปีลอกคอ
สวมอยู่ และได้รับการตัดแต่งขนอย่างเรียบร้อย ดังนั้นมัน
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ไม่ใช่หมาจรจดัอย่างแน่นอน ผูห้ญงิท่ีมเีมตตาคนนัน้เป็นคน
รกัหมา โดยเฉพาะหมาตวันี ้เธอจงึปล่อยมันนอนไป หลงัจาก
เวลาผ่านไปสองชัว่โมง หมาตวันัน้กต็ืน่ขึน้มาแล้วเธอกป็ล่อย
มนัออกจากบ้านไป จากนัน้เจ้าหมาน้อยกเ็ดนิหายลบัไป 

วนัต่อมา หมาตวันัน้กลับมาทีบ้่านของเธอ เธอก็เปิด
ประตูให้มนัเข้ามาในบ้านอกีครัง้แล้วมนักเ็ดนิไปขดตวันอนที่
มุมห้องอันเงียบสงบแห่งเดิม แล้วก็นอนหลับไปอีกสอง
ชัว่โมง 

หลงัจากเหตกุารณ์แบบเดยีวกนันีเ้กดิขึน้ซ�า้แล้วซ�า้เล่า
อีกสองสามคร้ัง ผูห้ญงิคนนัน้กเ็ริม่สงสัยว่าเจ้าหมาน่ารกัตวันี้
มาจากไหน และท�าไมมนักลบัมาทีบ้่านของเธอครัง้แล้วครัง้
เล่า ดังนั้นเธอจึงเขียนจดหมายสั้นๆ ฉบับหนึ่ง ม้วนไว้ใต้
ปลอกคอของเจ้าหมาลาบราดอร์ (Labrador) ตัวนั้น โดย
จดหมายฉบบันัน้มข้ีอความเขยีนไว้ว่า

“หมาของคุณมักจะมาที่บ้านของฉันในตอนบ่ายเป็น
เวลาห้าวนัมาแล้ว เพ่ือมานอนหลบัอย่างเงยีบๆ เท่านัน้ มัน
ช่างเป็นหมาทีน่่ารัก นสิยัด ี ซึง่ฉนัเองกไ็ม่ได้รงัเกยีจมัน ฉนั
เพยีงแต่สงสยัว่ามนัอยูท่ีไ่หนและท�าไมถงึชอบกลบัมาทีบ้่าน
ของฉันครัง้แล้วคร้ังเล่า”

ในวันต่อมา หมาตัวนั้นก็กลับมานอนที่มุมห้องที่เดิม
ของมนั โดยมจีดหมายสัน้ๆ อกีฉบับหนึง่ เสยีบอยูท่ี่ปลอกคอ
ของมนั ซึง่เป็นข้อความเขยีนตอบมาว่า

“หมาของผมอาศัยอยูใ่นบ้านท่ีมีเสยีงเอะอะเอด็ตะโร
ของภรรยาจูจ้ีข้ีบ่้น และลกูๆ อกีสีค่นของผม ซึง่ลกูสองคน
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นั้นอายุยังไม่ถึงห้าขวบ มันมาที่บ้านของคุณก็เพื่อหาที่อัน
เงียบสงบให้มันได้นอนต่อจนเต็มอิ่ม ไม่ทราบว่าผมจะขอ
อนญุาตมาด้วยได้ไหมครับ”



๔๕
สิง่ทีเ่หนอืธรรมช�ติ

- การไตร่ตรอง -

ชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งเข้าร่วมคณะเดินป่าบริเวณ
เชิงเขาของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งมีชื่อเรียกว่าเมืองลาดัคห์ 
(Ladakh) ซึง่อยูท่างแถบตะวนัตกของทเิบต ววิทวิทศัน์ที่
นัน่ช่างน่าตืน่ตาตืน่ใจเป็นอย่างยิง่ จนท�าให้เขาเดนิอ้อยอิง่
ตามหลงัคนอืน่ๆ อย่างเชือ่งช้าเพือ่ถ่ายภาพอย่างมากมาย 
แตด้่วยความโชครา้ยทีเ่ขาคดิว่าจะเดินใหท้นัคนอื่นๆ ใน
กลุม่ได้โดยการใช้ทางลัด เขากลับเดนิไปผดิทาง จงึหาคน
อ่ืนๆ ไม่เจอและหลงทางในทีสุ่ด 

หลังจากเดินไปเดินมาอยู่ในป่าโดยไม่มีแผนที่อยู่เป็น
เวลาสองชัว่โมง เขาเร่ิมจะรู้สกึกงัวล พระอาทติย์หายลบัไป
หลังยอดเขา บริเวณโดยรอบก�าลงัมดืลง อากาศกห็นาวเยน็
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และดูน่ากลัวอันตราย แล้วเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเดินไปทาง
ไหนดี ทนัใดนัน้ เขาเห็นแสงบางอย่างจากระยะทางทีไ่ม่ไกล
เกินไปนัก เขาจึงเดินมุ่งหน้าไปหาแสงเหล่านั้น มันเป็นวัด
พุทธอันเก่าแก่ซ่ึงตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในความอ้างว้างของ
เทือกเขาแห่งนั้น ท่านเจ้าอาวาสผู้มีเมตตาฟังเรื่องราวของ
เขาและชวนให้เขาพกัค้างคืนในกฏิุของท่านซึง่เป็นห้องเพยีง
ห้องเดียวในวัดแห่งนั้นท่ีมีเตียงนอนแบบตะวันตกอยู่ ส่วน
ท่านเจ้าอาวาสผู้มเีมตตานัน้จะไปนอนทีอ่ืน่ และท่านกท็ราบ
ว่ากลุม่นกัเดนิป่าเหล่านัน้อยูท่ีไ่หน ดงันัน้ในวนัพรุง่นีท่้านจะ
ให้พระรปูหนึง่น�าทางเขากลบัไปหากลุม่นกัเดินป่าของเขา

หลังจากทานอาหารมื้อเย็นแบบง่ายๆเสร็จเรียบร้อย 
ชายชาวออสเตรเลยีผูอ่้อนเพลยีกน็อนหลบัอย่างรวดเรว็ พอ
หลังเท่ียงคืนเขาก็ถูกปลุกให้ตื่นเมื่อได้ยินเสียงดนตรีที่มี
ความไพเราะอย่างน่าอัศจรรย์ท่ีสุดเท่าท่ีเคยได้ยินมา ถึง
แม้ว่าเขาเคยไปฟังคอนเสิร์ตท่ีโรงอุปรากรในซิดนีย์มาแล้ว
หลายครั้ง แต่ก็ยังไม่เคยได้ยินท�านองดนตรีที่ทั้งไพเราะนุ่ม
นวลและซาบซึ้งซึ่งท�าให้รู้สึกปลื้มปีติอย่างเหลือล้นเช่นนี้มา
ก่อน น�้าตาของเขาไหลอาบแก้มทั้งสองข้างด้วยปีติสุขขณะ
ทีน่อนอยูบ่นเตยีงและดืม่ด�า่อยูก่บัท�านองเพลงอนัศกัดิส์ทิธิ์ 
เขาไม่รู้ตัวว่าเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไร แต่เสียงดนตรีแห่ง
สวรรค์ได้น�าพาเขาไปสูก่ารนอนหลบัลกึทีผ่่อนคลายทีส่ดุใน
ชีวิต และต่ืนขึ้นมาด้วยความผ่อนคลายและรู้สึกพึงพอใจ
อย่างเต็มทีเ่ป็นคร้ังแรกในรอบหลายปี

หลังอาหารเช้าเขาก็เข้าไปกราบขอบคุณท่านเจ้า
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อาวาสที่ให้เขายืมเตียงนอน และเขาก็ได้บอกกับท่านเจ้า
อาวาสเกีย่วกบัเสยีงดนตรีและถามว่ามันคอืเสยีงอะไร

“อ้อ เสยีงนัน่เอง” ท่านเจ้าอาวาสกล่าว “โยมได้ยนิ
ด้วยหรอื”

“ได้ยนิครบั มนัเป็นเสยีงทีน่่าอศัจรรย์มาก ผมไม่เคย
ได้ยนิเสียงอะไรแบบนัน้มาก่อนเลยครับ”

“นัน่เป็นสิง่ทีเ่หนอืธรรมชาตน่ิะพ่อหนุม่ แต่มนัเป็นข้อ
บงัคบัของวดัของเราทีอ่าตมาไม่สามารถบอกอะไรแก่โยมได้ 
เพราะโยมไม่ใช่พระสงฆ์”

ชายชาวออสเตรเลียท�าหน้าเศร้า แล้วก็หยิบกระเป๋า
สตางค์ออกมาและส่งเงิน ๑๐๐ ดอลล่าร์ให้แก่ท่านเจ้าอาวาส

“ไม่ได้ ไม่ได้” ท่านเจ้าอาวาสกล่าว
“อย่างนั้น ท่านต้องการเงินเท่าไร” ชาวออสเตรเลีย

คนนัน้ถาม
“ฟังนะ” ท่านเจ้าอาวาสตอบอย่างหนักแน่น “ถึง

แม้ว่าโยมจะให้เงินสักร้อยล้านดอลล่าร์ อาตมาก็ยังไม่
สามารถบอกโยมได้ เพราะพระสงฆ์เท่านัน้จึงจะรูเ้รือ่งนีไ้ด้”

เม่ือชาวออสเตรเลียคนนั้นไม่สามารถติดสินบนท่าน
เจ้าอาวาสได้ เขาจงึจากไป ซึง่ในไม่ช้า เขากก็ลบัเข้าไปเข้า
กลุ่มของเขาและเดนิป่าจนจบแล้วกเ็ดนิทางกลบัออสเตรเลยี 
เมื่อกลับไปถึงบ้าน เขาก็เฝ้าแต่คิดถึงเสียงดนตรีอันน่า
อัศจรรย์ท่ีเขาได้ยิน เขาเร่ิมหมกมุน่อย่างมากกบัเสยีงดนตรีที่
เคยได้ยินจนท�าให้เขาเริ่มนอนไม่หลับและไม่มีสมาธิในการ
ท�างาน เขาได้ไปพบนกัจติวทิยาท่ีดท่ีีสดุคนหนึง่ในซดินย์ี แต่
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กยั็งไม่สามารถก�าจดัเสยีงดนตรีนัน้ออกไปจากสมองของเขา
ได้ และมนัก�าลังท�าให้เขาเสยีสตทีิละน้อยๆ ดงันัน้ จงึมีเพยีง
อย่างเดียวเท่าน้ันท่ีท�าได้

เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีนับต้ังแต่วันท่ีเขามาท่ีนั่นครั้ง 
ที่แล้ว เขาปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูร้ัวของวัดแห่งนั้นใน 
ลาดัคห์ แล้วขอพบท่านเจ้าอาวาส ท่านเจ้าอาวาสจ�าเขาได้ 
ชาวออสเตรเลียคนนัน้กอ็ธบิายว่าเขาเพียงแต่ต้องการค้นหา
ความจริงว่า เสียงดนตรีนั้นมาจากไหนไม่เช่นนั้นเขาคงจะ
ต้องเป็นบ้าแน่ๆ

“อาตมาเสียใจด้วยนะ” ท่านเจ้าอาวาสกล่าวด้วย
ความเมตตาอย่างจริงใจ “ก็อย่างท่ีบอกโยมไปเม่ือครัง้ทีแ่ล้ว
ว่า อาตมาบอกอะไรโยมไม่ได้หรอก เพราะว่าโยมไม่ใช่พระ
สงฆ์”

“ถกูต้องเลยครบั” ชาวออสเตรเลยีคนนัน้ตอบ “อย่าง
นัน้ กช่็วยบวชให้ผมเป็นพระสงฆ์ด้วยเถดิครับ”

เขาได้รบัการฝึกอบรม ศกึษาพระธรรมและเรยีนรูบ้ท
สวดมนต์ทั้งหมดที่ส�าคัญเป็นเวลาสองปีก่อนที่จะได้รับการ
อปุสมบทเป็นพระสงฆ์ในวดัท่ีเคร่งครัด ชาวออสเตรเลยีคน
นั้นทุ่มเทให้กับขั้นตอนอันเคร่งครัดท้ังหมด แล้วท่านเจ้า
อาวาสก็ท�าการอุปสมบทให้เขาเป็นพระสงฆ์หลังจากเวลา
ผ่านไปสองปี

ทนัททีีก่ารอปุสมบทเสร็จสิน้ ชาวออสเตรเลยีคนนัน้ก็
ถามท่านเจ้าอาวาสว่า “ตอนนี้ผมได้บวชเป็นพระสงฆ์แล้ว 
ท่านคงจะบอกผมได้แล้วว่าเสียงดนตรีอันมหัศจรรย์นั้นคือ
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เสียงอะไรครับ”
ท่านเจ้าอาวาสยิม้พร้อมกบัตอบว่า “มาหาหลวงพ่อที่

กฏิุตอนเท่ียงคืนนะ แล้วหลวงพ่อจะอธบิายให้ฟัง”
ด้วยความตื่นเต้น พระสงฆ์บวชใหม่รูปนั้นจึงไปถึงที่

กุฏิหนึ่งชั่วโมงล่วงหน้า เขาเฝ้ารอคอยช่วงเวลานี้มานานถึง
สามปี ยอมเสียสละทุกส่ิงทุกอย่างแม้แต่การบวชเป็นพระ
สงฆ์ เมือ่ถงึเวลาก่อนเท่ียงคืนเลก็น้อย ท่านเจ้าอาวาสกห็ยบิ
กุญแจพวงเก่าๆ พวงหนึ่งออกมาจากโต๊ะเขียนหนังสือของ
ท่าน แล้วกเ็ปิดผ้าม่านในกฏิุออกเพือ่เผยให้เห็นประตไูม้บาน
หนึ่งท่ีซ่อนอยู่ ท่านเจ้าอาวาสได้เปิดประตูไม้บานนั้นด้วย
กญุแจไม้ทีอ่ยูใ่นพวงกญุแจนัน้ เสยีงลัน่เอีย๊ดแบบฝืดๆ ของ
ประตูบานนั้นบอกให้รู้ว่ามันไม่ได้ถูกเปิดมาเป็นเวลานาน
หลายปีหรอือาจจะหลายศตวรรษด้วยซ�า้ มีทางเดนิทอดยาว
ออกไปและมีประตูอีกบานหนึ่งเป็นประตูเหล็กอยู่ที่ปลาย
ทางเดินนั้น ขณะที่พระสงฆ์ทั้งสองรูปเดินตรงไปที่ประตู
เหล็ก นาฬิกาเก่าแก่เรือนหนึ่งในวัดก็ส่งเสียงดังขึ้นสิบสอง
ครัง้เพือ่บอกเวลาเท่ียงคืน ท่านเจ้าอาวาสใช้กญุแจเหลก็เปิด
ประตขูนาดใหญ่บานทีส่อง หลงัจากพระสงฆ์ทัง้สองรปูเดนิ
ผ่านเข้าประตไูป เสยีงดนตรีแห่งสรวงสวรรค์กเ็ริม่ต้นขึน้ ยิง่
เดินเข้าไปใกล้เสียงดนตรีก็ยิ่งชัดเจนและไพเราะยิ่งขึ้น 
ระลอกคลืน่แห่งความปีตสิขุได้แผ่ซ่านไปทัว่ร่างพระสงฆ์ชาว
ออสเตรเลียรปูนัน้ ไม่มอีะไรอกีแล้วในชวีติทีจ่ะมคีวามหมาย
มากไปกว่าสิง่ทีเ่ขาประสบอยูน่ี ้แล้วพระสงฆ์ทัง้สองรปูกเ็ดนิ
ตรงไปยังประตูอีกบานหนึ่งซึ่งท�าด้วยเงินแท้ที่ขุดมาจาก
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เทือกเขาแห่งนัน้ มนัจะมค่ีามหาศาลในออสเตรเลยี แต่โยม
จะไม่คดิถงึสิง่เหล่านัน้เลยหากโยมได้ยนิเสยีงดนตรทีีม่คีวาม
ไพเราะนุม่นวลเกนิค�าบรรยายเช่นนี ้หลงัจากเปิดประตทูีท่�า
ด้วยเงนิด้วยกญุแจเงนิ พระสงฆ์ชาวออสเตรเลยีรปูนัน้กเ็หน็
ประตูอีกบานหนึง่ ซึง่เห็นได้ชดัเจนว่าเป็นประตสูดุท้าย มัน
ท�าด้วยทองค�าบริสุทธ์ิหนาหกนิ้วและประดับตกแต่งด้วย
อญัมณมีค่ีามากมาย ท่านเจ้าอาวาสหยบิกญุแจทองค�าออก
มาแล้วเดินไปหยุดตรงหน้าประตูทองค�าบานนั้น จากนั้น
ท่านกห็นัไปทางพระชาวออสเตรเลยีรปูนัน้ และพดูด้วยน�า้
เสยีงจริงจัง “เธอแน่ใจนะว่าพร้อมส�าหรบัสิง่นี ้ มันเป็นสิง่ที่
เหนอืธรรมชาติ ซึง่จะท�าให้ชวีติของเธอเปลีย่นไปตลอดกาล 
เธอพร้อมนะ”

พระสงฆ์ชาวออสเตรเลยีรูปนัน้ มคีวามรูส้กึทัง้ตืน่เต้น
และหวาดกลัวในเวลาเดยีวกนั ท่านไม่เคยต้องท�าการตดัสนิ
ใจทีส่�าคญัอย่างยิง่เช่นนีม้าก่อน การท่ีได้เหน็สิง่ทีอ่ยูด้่านหลงั
ประตูทองค�าบานนัน้อาจจะท�าให้ท่านเสยีสต ิแต่การทีไ่ม่ได้
เหน็สิง่นัน้กจ็ะท�าให้ท่านมสีตไิม่สมประกอบอยูด่ ีดงันัน้ ท่าน
จงึกล่าวว่า “เปิดประตเูถอะครับท่าน”

ท่านเจ้าอาวาสเสยีบลกูกญุแจเข้าไปท่ีรกูญุแจ ร่างของ
พระสงฆ์ชาวออสเตรเลียรูปนั้นสั่นระริกด้วยความกลัวโดย
ไม่รู้ตัว แล้วท่านเจ้าอาวาสก็ค่อยๆ เปิดประตูโบราณบาน
หนาหนกันัน้ออก

นั่นไง คุณพระช่วย น่ีเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์
ปุถุชนธรรมดาๆ จะเข้าใจได้ มนัเป็นเร่ืองท่ียากจะเข้าใจ มัน
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อยู่พ้นวสัิยการรับรู้ตามปกตใิดๆ
และสิง่นัน้คืออะไรกนัแน่
อาตมาขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บอกอะไร

แก่โยมได้ เพราะโยมไม่ใช่พระสงฆ์



๔๖
ก�รเดนิท�งสูเ่ทอืกเข�
หิม�ลยัของอ�ตม�

- การปล่อยวาง -

อาตมาได้เห็นรูปเทือกเขาหิมาลัยครั้งแรกขณะท่ีเรียนอยู่
ในลอนดอน มนัช่างเป็นเทอืกเขาทีใ่หญ่โตมโหฬาร เขยีว
ครึ้มไปด้วยต้นไม้นาๆ ชนิด และมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากจน
อาตมาต้ังใจว่าสักวันหนึง่จะต้องเดนิทางไปทีน่ัน่ให้ได้

ช่วงระหว่างฤดูร้อนในปี ๒๕๑๖ หลังจากที่อาตมา
เรยีนจบปรญิญาตรแีละก�าลงัจะเริม่งานเป็นครสูอนหนงัสอืที่
โรงเรียนแห่งหนึ่ง อาตมาได้ออกเดินทางจากสถานีชุมทาง
วิคตอเรียในลอนดอนไปอินเดียและเทือกเขาหิมาลัยอัน
มหมึา สองอาทิตย์ต่อมาอาตมาก็เดนิทางมาถงึอนิเดยี แต่ก็
ดันมฝีนตกทกุวนั ถ้าอาตมาตรวจสอบให้ดก่ีอนวางแผนการ
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เดินทางก็จะทราบว่าช่วงนี้เป็นฤดูมรสุมในอินเดีย แม้เดิน
ทางข้ึนเหนอืไปไกลถงึเมอืงกาฐมาณฑ ุ(Kathmandu) แล้ว
ก็ยังไม่สามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้เลย เห็นแต่เมฆฝน
เท่านัน้ อาตมาจงึล้มเลกิความตัง้ใจทีจ่ะไปดเูทอืกเขาอนัยิง่
ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสิ้นเชิง แต่ก็ยังโชคดีที่มีอย่างอ่ืนอีก
มากมายให้ท�าในดนิแดนอนัตืน่ตาตืน่ใจเช่นนี้

วนัหนึง่ในเมอืงกาฐมาณฑ ุมสีามีภรรยาชาวอเมรกัินคู่
หนึง่บอกกบัอาตมาว่ามรีถขนส่งไปรษณย์ีทีก่�าลงัจะเดนิทาง
ขึ้นเหนือไปยังชายแดนที่ติดกับทิเบตและจะพาคนเดินทาง
ไปด้วยโดยคิดค่าโดยสารเพียงสองสามรูปีเท่านั้น ฟังดู
เป็นการท่องเท่ียวท่ีน่าสนุกสนาน ดังนั้นอาตมาจึงเดินทาง
ข้ึนเหนอืไปกบัรถขนส่งไปรษณย์ีในเช้าตรูว่นัรุง่ขึน้

ตอนประมาณบ่ายโมง คนขบัรถขนส่งไปรษณย์ีได้หยดุ
พกัทานอาหารกลางวนัท่ีหมูบ้่านเลก็ๆ บนภเูขา สามีภรรยา
คู่นั้นเสนอแนะว่าเราน่าจะไปปีนภูเขาเตี้ยๆ ที่อยู่ใกล้ๆ ใน
ระหว่างท่ีรอคนขบัรถทานอาหารกลางวนั อกีสบิห้านาทต่ีอ
มา เมือ่เรากข็ึน้ไปถงึยอดเขาเตีย้ๆ นัน้ เมฆทีล่อยอยูท่างด้าน
ทศิเหนอืได้แยกตวัออกจากกัน อาตมาได้มองเหน็แนวเทอืก
เขาหิมาลัยอันมหึมาในสภาพอากาศที่ชุ่มฉ�่าไปด้วยฝนเป็น
ครัง้แรก ทศันยีภาพท่ีมองเห็นนัน้น่าทึง่มาก

แต่ว่าอาตมาได้ท้ิงกล้องถ่ายรูปไว้ในรถขนส่งไปรษณย์ี 
อาตมาจึงรีบวิง่ลงไปตามเนนิเขาอย่างรวดเร็ว คว้ากล้องถ่าย
รปูได้ก็รีบว่ิงซอยเท้าถ่ียบิขึน้ไปบนยอดเขาอย่างรวดเรว็ทีส่ดุ
เท่าท่ีจะท�าได้ อาตมาขอกล่าวด้วยความสัตย์จริงว่าเม่ือขึ้น
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ไปถึงยอดเขา เมฆสองกลุ่มนั้นก็ลอยเข้ามาบังเทือกเขานั้น
แล้ว สามภีรรยาชาวอเมริกนัซึง่ได้นัง่ดืม่ด�า่อยูก่บัทศันยีภาพ
อนังดงามจับตาอย่างเงียบๆ นัน้ หันมาถามอาตมาว่าหายไป
ไหนมา และทีแ่ย่กว่านัน้กค็อืพวกเขาได้บรรยายให้ฟังถงึสิง่ท่ี
อาตมาพลาดโอกาสได้ดู

อาตมารูสึ้กว่าตวัเองช่างโง่เขลาจริงๆ เพราะการวิง่กลบั
ไปเอากล้องถ่ายรูปนั้นท�าให้อาตมาต้องพลาดโอกาสได้ชม
ทศันยีภาพอนังดงามเกนิบรรยาย แต่อาตมากลบัได้เรยีนรูว่้า
เวลาทีโ่ยมพยายามจะจบัภาพช่วงเวลาทีส่�าคญั ไม่ว่าจะด้วย
การถ่ายภาพหรอืการจดบนัทกึไว้ ภาพนัน้มกัจะหนจีากโยม 
ท�าให้โยมพลาดโอกาสท่ีจะได้เห็นความน่าพิศวงเหล่านัน้

เช่นเดียวกบัเทอืกเขาหิมาลยัอนัสวยงามโดดเด่น ช่วง
เวลาอันวิเศษของชีวิตคนเรานั้นเกิดขึ้นเพื่อให้เก็บไว้เป็น
ประสบการณ์ ไม่ใช่ให้กกัเกบ็ไว้ในกล้องถ่ายรปู ภาพเหล่านัน้
เป็นส่ิงทีเ่ราจะต้องจดจ�าอย่างไม่มวีนัลมืเลอืนอยูแ่ล้ว ดงันัน้ 
ท�าไมเราถึงจ�าเป็นจะต้องถ่ายภาพเหล่านัน้ไว้ด้วยเล่า



- การปลูกฝัง -

๔๗
มคีนกำ�ลงัจบัต�

มองโยมอยู่ 

ในสมัยโบราณน้ัน ครูผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพียงคน
เดียวจะสอนนักเรียนกลุ่มหน่ึงให้เรียนรู้ทุกอย่างที่จ�าเป็น
ต้องเรยีนรูเ้กีย่วกบัการด�ารงชวิีตของพวกเขา มีครเูช่นนัน้
อยู่คนหนึ่งซึ่งมีนักเรียนอยู ่สิบสองคนที่ใกล้จะจบการ
ศึกษา และครูคนนี้ก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง ซึ่งนักเรียนของ
เขาทุกคนคดิว่าเธอมเีสน่ห์เป็นอย่างมาก

วนัหนึง่ เขาพูดกับบรรดาลกูศิษย์ของเขาว่า มปัีญหา
อยู่สองข้อ ปัญหาข้อแรกคือเขาจ�าเป็นจะต้องหาสามีให้แก่
ลูกสาวของเขา และตามประเพณีในขณะนั้น ผู้ชายคนนั้น
ต้องเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ทั้งสิบสองคนของเขา แต่สิ่งที่ยาก
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ล�าบากก็คือ เขาไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าลูกศิษย์คนไหน
สามารถเป็นสามีท่ีดท่ีีสดุได้

ปัญหาข้อท่ีสองก็คือ ในฐานะของพ่อตา เขาจะต้อง
จ่ายเงินค่างานฉลองแต่งงานจ�านวนมากมาย รวมทั้งต้อง
สร้างบ้านหลังใหม่พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกทั้งหลายให้
แก่คู่สมรสคู่ใหม่ด้วย และปัญหาก็คือมันต้องใช้เงินจ�านวน
มหาศาล

ครคูนนัน้ได้ประกาศให้มกีารแข่งขนั เพือ่แก้ไขปัญหา
ทัง้สองข้อ เขาขอให้ลกูศษิย์ทัง้หมดค่อยๆ แอบซ่อนตวัเข้าไป
ในหมู่บ้านใกล้เคียงในคืนอันมืดมิดและขโมยข้าวของมาให้
มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท�าได้ถ้าไม่มใีครเห็น แล้วกใ็ห้น�าข้าวของที่
ขโมยมาทัง้หมดกลบัมาให้แก่ครู ลกูศิษย์คนใดทีป่ฏบัิตติาม
ค�าส่ังของเขาและขโมยของมาได้มากที่สุด ก็จะเป็นคนที่ได้
ตัวลกูสาวของเขาไป ส่วนของมค่ีาทีข่โมยมาทัง้หมดกจ็ะตก
เป็นของสามภีรรยาผูโ้ชคดี

บรรดาลูกศิษย์ตกใจมากที่ครูของเขาขอให้พวกเขา
ขโมยของมาให้ ปกตแิล้วครขูองเขาเป็นคนดมีศีลีธรรมมาก 
แต่ในสมัยนัน้การให้ค�าสตัย์ว่าจะเช่ือฟังค�าสัง่สอนของครนูัน้
เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก พวกเขาจึงต้องตกลงท�าการแข่งขันดัง
กล่าว หรอืบางทีอาจจะเป็นเพราะชายหนุม่พวกน้ันตกหลุม
รักลูกสาวคนสวยหยาดเยิ้มจนตกตะลึงหงายหลังกันหมด
หรอืเปล่านะ

ตลอดระยะเวลาเจ็ดวันต่อมา บรรดาลูกศิษย์ผู้ฉลาด
หลักแหลมได้แอบแฝงตัวเข้าไปในหมู่บ้านในยามวิกาลเพื่อ
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ขโมยข้าวของต่างๆ เท่าที่จะหาได้และน�ากลับมาให้ครูของ
พวกเขา ซึง่ครูกไ็ด้ท�าบนัทึกอย่างละเอยีดว่าลกูศษิย์คนไหน
ขโมยอะไรมาได้บ้าง และของเหล่านั้นมาจากบ้านหลังไหน 
และเป็นที่น่าประหลาดใจว่าไม่มีลูกศิษย์คนใดถูกจับได้เลย
ว่าเข้าไปขโมยของ

ในช่วงสุดสัปดาห์ ครูจัดประชุมลูกศิษย์ทั้งหมดเพื่อ
ประกาศผลการแข่งขนั

“พวกเธอขโมยของมาได้มากทีเดยีว” ครูเริม่ต้นกล่าว 
“มนัมากพอส�าหรับการเร่ิมต้นชวีติท่ีดสี�าหรบัคูแ่ต่งงานทัว่ๆ 
ไป ยกเว้นเพียงคนเดียวในกลุ่มที่ยังไม่ได้น�าอะไรกลับมา
แม้แต่ชิน้เดยีว ท�าไมถงึท�าเช่นนัน้”

ลูกศิษย์หนุ่มขี้อายก้าวออกมาข้างหน้าและกล่าวว่า 
“เพราะว่ากระผมต้องปฏิบัติตามค�าส่ังของท่านอาจารย์
ขอรบั”

“เจ้าหมายความว่าอย่างไร ก็ข้าสัง่ให้เจ้าไปขโมยของมี
ค่าและน�ากลบัมาให้ข้าไม่ใช่หรือ”

“ใช่ขอรับ” ลกูศิษย์กล่าวด้วยท่าทห่ีอเหีย่ว “แต่ท่าน
อาจารย์กส็ัง่ด้วยว่า ให้พวกเราขโมย ถ้าไม่มใีครเหน็ กระผม
ได้แอบย่องเข้าไปในบ้านตั้งหลายหลังตอนตีสองขณะที่ทุก
คนก�าลงันอนหลบั แต่ทุกครัง้ท่ีกระผมเกอืบจะขโมยของบาง
อย่างได้ กระผมกส็งัเกตเหน็ว่ามใีครบางคนก�าลงัมองกระผม
อยู่ ดังนัน้กระผมกเ็ลยต้องกลบัออกมามือเปล่าขอรบั”

“ถ้าทุกคนในบ้านก�าลังนอนหลับอยู่ แล้วใครจะมอง
เจ้าอยูล่่ะ ศิษย์ข้า” ผูเ้ป็นครูถาม
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“กระผมก�าลงัมองตวัเองอยูข่อรบั กระผมมองเห็นว่า
ตัวเองก�าลังจะขโมยของ และนัน่กคื็อเหตผุลว่าท�าไมกระผม
จงึไม่ได้น�าอะไรกลบัมา เพราะท่านอาจารย์บอกกบัพวกเรา
ว่าให้ขโมยถ้าไม่มใีครเห็น”

“ยอดเยีย่มมากๆ” ครกูล่าวอยา่งปลาบปลืม้ “อยา่ง
น้อยที่สุด ข้าก็มีลูกศิษย์ท่ีฉลาดหลักแหลมอยู่คนหนึ่งที่ตั้ง
อกต้ังใจฟังค�าส่ังสอนของข้าตลอดเวลาหลายปีทีผ่่านมา ส่วน
เจ้าพวกโง่เขลาเบาปัญญาท่ีเหลือทั้งหมด ให้น�าข้าวของที่
ขโมยมาทั้งหมดไปคืนเจ้าของ พวกเขาไม่ว่าอะไรหรอก 
เพราะข้าได้บอกให้พวกเขารู้เรื่อง ‘การแข่งขัน’ นี้เมื่อสอง
อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ว พวกเขารู้ว่าพวกเจ้าจะมาขโมยของ 
และนี่คือเหตุผลที่ท�าไมจึงไม่มีใครถูกจับได้ จงจ�าไว้ว่าไม่ว่า
เจ้าจะเคยท�าสิง่ใดกต็ามทีเ่ป็นการผดิศลีธรรม จะมีบางคนรู้
เห็นเสมอ และบางคนนั้นก็คือตัวเจ้าเอง และการที่เจ้าได้รู้
เห็นการกระท�านั้น มันก็จะท�าให้เจ้ารู้สึกเสียใจและทุกข์
ทรมานอย่างแน่นอน”

ลูกศิษย์คนท่ีมีปัญญาเฉลียวฉลาดได้แต่งงานกับ
ลูกสาวคนสวยอย่างไม่ต้องสงสยั และผูเ้ป็นครก็ูร�า่รวยพอที่
จะจัดพิธีแต่งงานอันหรูหราให้แก่คู่บ่าวสาวพร้อมกับสร้าง
บ้านในฝันที่ตกแต่งเรียบร้อยให้อีกหนึ่งหลัง และเนื่องจาก
สามเีป็นคนทีม่คีวามเฉลยีวฉลาดอย่างแท้จรงิ ทัง้คูจ่งึใช้ชวีติ
อย่างมคีวามสุขตราบชัว่นรัินดร



- ปัญญา -

๔๘
วธิท่ีีนกัเรยีนคนหนึง่

ได้เรยีนรูท่ี้จะหวัเร�ะเย�ะ 
ก�รสบประม�ท

นิทานเรื่องก่อนหน้านี้มาจากอินเดียโบราณ ส่วนนิทาน
เรื่องที่จะเล่าต่อไปน้ีมาจากกรีกโบราณซึ่งมีวิธีการสอนที่
คล้ายคลงึกนัมาก คอืครหูนึง่คนจะสอนทกุๆ อย่างให้แก่
ลกูศษิย์ของเขา

มคีรูขีบ่้นคนหนึง่ท่ีมกัจะอารมณ์เสยี และดดุ่าว่ากล่าว
ลูกศิษย์คนหนึ่งในเรื่องการท�าผิดเล็กๆ น้อยๆ ผู้เป็นครูมัก
พดูจาสบประมาทชายหนุม่คนนัน้ และคิดเงนิค่าทีเ่ขาได้รบั
สิทธิพิเศษท่ีถูกว่ากล่าวตักเตือนเพราะถือว่าเป็นบทเรียน
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เพ่ิมเติมทีค่รจัูดให้
หลังจากเรียนจบ ลูกศิษย์คนนั้นได้ไปท�างานที่เมือง

เอเธนส์ เมือ่ใดก็ตามท่ีเจ้านายหรอืคนอืน่ๆ พดูจาว่ากล่าวเขา 
ลกูศษิย์คนนัน้กจ็ะหัวเราะอย่างสนกุสนาน

ในสมัยนั้น ค�าสาปแช่งที่รุนแรงที่สุดที่ได้มาจาก
ตะวนัออกกลางซึง่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกนั ก็คือ ขอให้หมัด
จากอูฐพนัตัวจงเข้าไปไต่ยัว้เยีย้อยูท่ี่รักแร้ของแก

เขาหัวเราะเยาะค�าสาปแช่งนั้น และไม่เคยโกรธที่ถูก
พูดจาดูถูก พวกเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงานของเขาคิดว่า
เขาอาจจะมสีติไม่เตม็บาท แต่ในเร่ืองอ่ืนๆ เขากมี็ท่าทปีกตดิี 
ดังน้ัน พวกเขาจึงถามชายหนุ่มคนนั้นว่า ท�าไมเขาหัวเราะ
เวลาทีม่คีนดุด่าว่ากล่าวเขาเสมอๆ

“ตอนทีข้่าเป็นนกัเรียน” เขาตอบ “ข้าต้องจ่ายเงนิให้
กับการถูกดุด่าว่ากล่าว แต่ตอนนี้ข้าถูกดุด่าโดยไม่ต้องจ่าย
เงิน ข้ากเ็ลยมคีวามสขุมาก”

บางทีพวกเราควรจะเก็บเงินลูกๆ ของเราทุกครั้งที่
ท�าให้ต้องตะโกนดุว่าพวกเขาในเวลาที่ไม่ท�าความสะอาด
ห้องนอน หรอืไม่ท�าการบ้าน เพ่ือในเวลาต่อมาเมือ่เขาเตบิโต
ขึน้และถกูคูส่มรสของพวกเขาดดุ่า หรอืถกูเจ้านายตะโกนด่า
ใส่หน้า พวกเขาจะได้ไม่โกรธแล้วเอาแต่หัวเราะอย่าง
สนกุสนานเหมอืนกบัลกูศษิย์ชาวกรีกโบราณคนนัน้ แต่เดีย๋ว
นีพ้วกเขาไม่ต้องจ่ายเงินค่าถกูสบประมาทอีกแล้ว



- การไตร่ตรอง -

๔๙
ก�รเรยีนรูว้ฒุภิ�วะท�ง
อ�รมณ์จ�กผูเ้ชีย่วช�ญ

สมัยเมือ่อาตมายงัเรยีนอยูท่ีม่หาวทิยาลัย เพือ่นชาวครสิต์
ของอาตมาในเคมบริดจ์เล่าให้อาตมาฟังว่าพวกเขาจะไป
ท�างานเป็นอาสาสมคัรดูแลผูป่้วยทีม่คีวามพกิารทางสมอง
ที่โรงพยาบาลในเมืองน้ัน ในฐานะชาวพุทธอาตมาคิดว่า
อาตมาควรจะอาสาไปท�างานด้วย เหมือนกบัท่ีเขาพดูกนั
ว่า ‘ต้องให้เทียมหน้าเทียมตาเพื่อนๆ’ ดังนั้น เหตุผลที่
อาตมาอาสาสมคัรไปกไ็ม่มอีะไรมากไปกว่าความภมูใิจใน
ศาสนาของตวัเอง

ทุกบ่ายวันพฤหัสฯ พวกเราจะนั่งรถประจ�าทางจาก
เมืองเคมบริดจ์ไปยังโรงพยาบาลฟูลเบิร์น (Fulbourn 
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Hospi ta l )  เพื่ อช ่ วยงานในแผนกกิจกรรมบ�าบัด 
(Occupational Therapy Department) ให้แก่ผูท้ีต้่องได้
รบัการดูแลจากอาการดาวน์ซนิโดรม เพ่ือนๆ ชาวครสิต์ของ
อาตมาท�างานอาสาสมัครเพียงสองสามสัปดาห์ แต่อาตมา
ท�าต่อไปเป็นเวลาสองปี ถึงแม้ว่าเวลาว่างส่วนใหญ่ของ
อาตมาต้องหมดไปกับการศึกษาหาความรู้ในวิชาฟิสิกส์เชิง
ทฤษฎ ี และการใช้ชวีติทางสงัคมอนัยุง่เหยงิในการเรยีน ซึง่
แน่นอนว่าเป็นสิง่ท่ีต้องให้ความส�าคัญเป็นอนัดบัแรกแล้ว แต่
อาตมากไ็ม่เคยพลาดโอกาสในการไปเยีย่มเพือ่นๆ ทีม่อีาการ
ดาวน์ซินโดรมของอาตมาเลย และอาตมาก็สนุกสนานกับ
ช่วงบ่ายของวนัพฤหัสฯ จริงๆ

ส่ิงทีอ่าตมารู้สกึแปลกใจกคื็อ พวกเพ่ือนๆ เหล่านีช่้าง
เป็นผู้มวีฒิุภาวะทางอารมณ์สงู (Emotionally Intelligent) 
จรงิๆ ถ้าอาตมาเดนิทางมาถงึด้วยอาการอ่อนเพลยีหลงัจาก
งานปาร์ตีเ้มือ่คนืก่อน หรอืมอีาการซมึเศร้าเพราะเพิง่เลกิกบั
แฟน พวกเขาก็จะช่วยปลอบใจทันทีด้วยการเข้ามากอด
พร้อมกับรอยย้ิมอันจริงใจที่ท�าให้อาตมาหลอมละลายที
เดียว พวกเขาเป็นคนใจกว้างและไม่มีความคิดซับซ้อน ซึ่ง
แตกต่างกบัอาตมา

เนือ่งจากการเป็นคนท่ีชอบความรักต่างเพศในยคุต้นๆ 
ของปี ’๗๐ อาตมาจึงรู้สึกเคอะเขินที่ถูกผู้ชายอีกคนหนึ่ง
สวมกอดด้วยความรักใคร่เป็นอย่างมากในที่สาธารณะ แต่
เมื่อเห็นความสุขอันบริสุทธิ์แผ่ซ่านไปทั่วใบหน้าของเพื่อน
ขณะที่ก�าลังสวมกอดอาตมา ก็ท�าให้อาตมารู้สึกผ่อนคลาย
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และมคีวามสขุไปกบัการกระท�านัน้ด้วย ชวีติความเป็นอยูท่ี่
โรงพยาบาลฟลูเบร์ิน (Fulbourn Hospital) นัน้เป็นไปอย่าง
เรยีบง่ายในหมูค่นทีเ่ข้าใจโลกแห่งอารมณ์เป็นอย่างด ีแต่เป็น
สิง่ทีแ่ตกต่างกนัมากกับการเรยีนทีม่หาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ซึง่
ต้องอยูท่่ามกลางผูค้นทีม่คีวามเชีย่วชาญในทกุเรือ่ง ยกเว้น
เรือ่งความรู้สกึของตวัเอง 

หลังจากการท�างานอาสาสมคัรทีโ่รงพยาบาลฟลูเบร์ิน 
(Fulbourn Hospital) เป็นเวลา ๒ ปี อาตมามคีวามเชีย่วชาญ
มากจนกระท่ังในวนัพฤหัสฯ หนึง่ หัวหน้าแผนกโอ.ท.ี (O.T. 
-Occupational Therapy) ได้มอบหมายให้อาตมารับผิด
ชอบกลุ่มผู้ที่ต้องการการบ�าบัดกลุ่มหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวใน
ช่วงแรกของภาคบ่าย และอกีกลุม่หนึง่ในช่วงทีส่องของบ่าย
วันเดียวกันแต่เพียงผู้เดียวอีกเช่นกัน อาตมาไม่เคยสงสัย
อะไรแม้แต่น้อย พวกเพ่ือนๆ ท่ีมอีาการดาวน์ซนิโดรมเหล่า
นัน้สามารถเกบ็ความลบัได้เป็นอย่างดี

ขณะที่อาตมาก�าลังจะกลับนั้น เจ้าหน้าที่แผนกโอ.ที. 
ตวัจรงิซึง่ไม่ใช่อาสาสมคัร เรียกให้อาตมาเข้าไปในห้องใหญ่
ห้องหนึ่งท่ีมีพวกเพ่ือนๆ ซ่ึงมีอาการดาวน์ซินโดรมทั้งหมด
ของอาตมายืนเรียงแถวด้วยใบหน้ายิ้มยิงฟันกว้างมากจน
ใบหน้าแทบจะปริรวมอยูก่บับรรดาเจ้าหน้าที ่ พวกเขาก�าลงั
จะท�าพิธีมอบของขวัญให้แก่อาตมาในฐานะนักเรียนอาสา
สมคัรทีท่�างานนานท่ีสดุท่ีพวกเขาเคยมีมา

ระหว่างท่ีอาตมาได้ท�างานกบักลุม่ผูม้อีาการดาวน์ซนิ
โดรมกลุ่มหนึ่งอยู่นั้น กลุ่มผู้มีอาการดาวน์ซินโดรมอีกกลุ่ม
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หนึ่งและเจ้าหน้าท่ีก็ก�าลังยุ่งอยู่กับการจัดพิธีมอบของขวัญ
ให้แก่อาตมา และขณะนีพ้วกเขากพ็ร้อมทีจ่ะมอบของขวญั
แล้ว

ของขวัญเหล่านั้นไม่ประณีตพอที่จะน�าไปขายในร้าน
ใดๆ แต่มันก็ท�าให้อาตมาต้องร้องไห้ออกมา และตอนนี้
อาตมาได้เรียนรู้จากบรรดาครูผู้มีอาการดาวน์ซินโดรมของ
อาตมา ถึงวิธีการปล่อยให้น�้าตาไหลออกมาในที่สาธารณะ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีเหลือเกิน หัวหน้าแผนกโอ.ที. กล่าวว่า 
เธอทราบว่าการสอบปลายภาคของอาตมาจะเริ่มขึ้นในอีก
สองอาทติย์ และวนันีก้จ็ะเป็นวนัสดุท้ายของอาตมา ดงันัน้ 
จงึได้จัดงานพธิเีพ่ือแสดงความขอบคุณอนัยอดเยีย่มนีข้ึน้มา 
อาตมากล่าวทั้งน�้าตา เพราะความจริงแล้วยังอีกตั้งสิบวัน
กว่าการสอบของอาตมาจะเริ่มขึ้น “ขอให้ผมได้กลับมาที่นี่
อกีในอาทติย์หน้าได้ไหมครับ” ซึง่พวกเขากไ็ด้กรณุาอนญุาต
ให้อาตมาได้ท�างานเป็นพิเศษอกีหนึง่อาทิตย์

เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต อาตมาได้เรียนรู้ถึงสิ่งท่ี
ขณะนีเ้รยีกกนัว่า ‘วฒิุภาวะทางอารมณ์’ มากทีส่ดุจากพวก
เพ่ือนๆ ผู้มอีาการดาวน์ซนิโดรมเหล่านัน้ จนกระทัง่ทกุวนันี้
อาตมาก็ยังนับถือว่าพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญและเป็นครูของ
อาตมา



- ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ -

๕๐
วธิเีอ�ชนะ
โรคซมึเศร้�

ผู้ท่ีท�างานอาสาสมคัรให้แก่ชมุชนน้ัน มักจะเริม่ต้นมาจาก
ความคิดว่าพวกเขาก�าลังตอบแทนอะไรบางอย่างให้แก่
สงัคม แต่ในท่ีสุดพวกเขามกัจะตระหนกัรูว่้าสิง่ทีพ่วกเขา
ได้รับนั้นมันมากกว่าสิ่งที่ได้ให้คืนแก่สังคมมากมายนัก 
ประสบการณ์ของพวกเขาบอกให้รู้ว่าการใช้เวลาไปกับ
เรือ่งดีๆ เหล่าน้ันไม่ใช่การเสียเวลาเปล่า แต่เป็นการลงทนุ
ท่ีมกัจะให้ผลตอบแทนในอตัราทีสู่งในเวลาต่อมา

อาตมามักแนะน�าให้คนท่ีมีอาการซึมเศร้าไปหาบ้าน
พกัคนชรา โรงพยาบาล หรือหน่วยงานการกศุลต่างๆ เพือ่ใช้
เวลาไปกบัการท�างานอาสาสมคัร การให้แก่ผู้อืน่นัน้ เป็นการ
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ท�าให้ชวีติของพวกเขามคีวามหมายมากขึน้ การท�างานอาสา
สมัครเป็นการท�าให้พวกเขาค้นพบสิ่งที่ขาดหาย ซึ่งก็คือ
ความหมายในชีวิตของพวกเขานัน่เอง

เวลาทีเ่ราให้ความช่วยเหลอืผู้อืน่ เรากจ็ะได้รบัผลตอบ
รับทางด้านจิตใจทีม่คุีณค่าสงู เช่นเดยีวกบัสิง่ทีอ่าตมาได้รบั
ตอนทีท่�างานกบัพวกเพือ่นๆ ผูม้อีาการดาวน์ซนิโดรมนัน่เอง 
พวกเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่เราคิดว่าเราก�าลังช่วย
เหลือพวกเขา ความภาคภมูใิจในตวัเองกจ็ะเกดิขึน้ แล้วเราก็
จะเริม่รกัตัวเองและรกัชวีติของเรา และอาการซมึเศร้าของ
พวกเรากจ็ะหายไปเป็นปลดิท้ิง

นอกจากนั้นอาจจะท�าให้บางคนร�่ารวยขึ้นมาด้วย 
เหมอืนกบัเรือ่งท่ีอาตมาจะเล่าให้ฟังดงัต่อไปน้ี

เมือ่เรว็ๆ นี ้มีเพือ่นของอาตมาคนหนึง่ย้ายเข้าไปอยูใ่น
อพาร์ตเม้นท์เล็กๆ แห่งหนึ่งเนื่องจากการหย่าร้าง เขาไม่
สามารถจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์แท้ของเขาในที่พักซึ่งมีขนาด
คบัแคบเช่นนัน้ได้ แต่เขาสามารถหาบ้านท่ีดซีึง่เป็นบ้านของ
หญิงชราใจดีคนหนึ่งที่เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์เดียวกันไว้ตัวหนึ่ง
ให้สุนขัของเขาได้ 

วันหนึ่ง หญิงชราคนนั้นโทรศัพท์ไปหาเขาที่ที่ท�างาน
เพือ่ถามว่า เขาจะช่วยขบัรถพาเธอจากบ้านทีอ่ยูช่านเมืองไป
หาหมอทีอ่ยูใ่นตวัเมอืงตามทีน่ดัไว้ได้หรอืไม่ เพราะเธอไม่รู้
ว่าจะเดินทางไปด้วยวธิใีด

ขณะนั้นเพื่อนของอาตมาเพิ่งเริ่มต้นท�าธุรกิจโฆษณา
ซึ่งต้องท�าทุกอย่างด้วยตัวเอง และการท่ีเขาเป็นนายตัวเอง
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จึงท�าให้สามารถหยุดพักเพื่อขับรถพาหญิงชราคนนั้นไปหา
หมอตามนัดได้ นัน่เป็นจดุเร่ิมต้นของการให้บรกิารคนขบัรถ
ส่วนตัวให้แก่หญงิชราผูน่้ารัก เพ่ือนของอาตมาเตม็ใจพาเธอ
ไปหาหมอฟันและท�าธรุะอ่ืนๆ เพราะเขามีความสุขทีไ่ด้ช่วย
เหลือเธอ และมันก็เป็นการหยุดพักอย่างเต็มใจจากงานอัน
หนกัหน่วงของเขา

เช้าวันหนึ่ง เธอโทรศัพท์มาหาเขาเพื่อถามว่าจะช่วย
พาเธอไปหาทนายของเธอด้วยเร่ืองนดัท่ีส�าคญัได้หรอืไม่ เขา
ช่วยขบัรถพาเธอไปส่งทีห่น้าส�านกังานทนายความของเธอที่
อยูใ่นเมอืงตามท่ีเคยปฏบิตัมิา แล้วเธอกข็อร้องอย่างสภุาพ
ให้เขาพาเธอเข้าไปส่งข้างในส�านกังาน ซึง่เขากย็นิดช่ีวยเหลอื
ด้วยความเตม็ใจ เมือ่ไปอยูต่่อหน้าทนายความของเธอ เขาก็
ต้องประหลาดใจเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ธอได้มอบหมายให้เขาเป็น
ผูร้บัมรดกในทรพัย์สนิอนัมากมายมหาศาลของเธอแต่เพยีงผู้
เดียว แล้วหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นอีกไม่นาน หญิงชรา
ผู้นัน้กเ็สียชวีติ

เพื่อนของอาตมารู้สึกงุนงงกับความโชคดีของเขา 
เพราะเขาเพียงให้ความช่วยเหลือและรู้สึกมีความสุขที่ได้
ดแูลเธออยูแ่ล้ว เขาไม่เคยคาดหวงัทีจ่ะได้รบัมรดกมากมาย
ขนาดนั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการที่เรามีจิต
อาสา สละเวลาช่วยเหลือผู้อ่ืน เพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็
ท�าให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง และในบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องน่า
ประหลาดใจอืน่ๆ ตามมาด้วย



๕๑
หลมุลกึ
- ปัญญา -

ชายคนหนึง่ก�าลังเดนิผ่านป่า เขาสังเกตเห็นหลุมหลมุหนึง่ 
เขาจึงหยุดเดินและมองเข้าไปในหลุมน้ัน เขามองเห็นถุง
ทองขนาดใหญ่ถุงหนึ่งที่ก้นหลุม เขาจึงล้วงลงไปเพื่อจะ
หยิบถุงทองใบนั้น แต่หลุมนั้นลึกเกินไป ไม่ว่าเขาจะ
พยายามเอื้อมมือลงไปในหลุมมากเท่าไรเขาก็ไม่สามารถ
เอ้ือมไปถึงถุงทองใบนั้นสักที ดังนั้น เขาจึงล้มเลิกความ
ตัง้ใจ

ขณะทีเ่ขาเดินผ่านป่าเข้าไปอกี เขากไ็ด้พบผูช้ายอกีคน
หนึ่ง จึงได้บอกให้ชายคนนั้นทราบถึงเร่ืองถุงทองที่อยู่ใน
หลมุ ซึง่ลกึเกนิกว่าทีจ่ะเอือ้มถงึ ชายคนทีส่องจงึหยบิกิง่ไม้
กิง่หนึง่ทีม่ตีะขออยูต่รงปลายไปด้วย เขาเดนิไปทีห่ลมุแล้วก็
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ใช้ไม้เกีย่วถงุทองขึน้มาจากหลมุ
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าหลุมนั้นลึกเกินไป แต่แขนของ

ผูช้ายคนแรกนัน้สัน้เกนิไป ส่วนชายคนทีส่องเพิม่ความยาว
ของแขนของเขาด้วยไม้ท่ีมตีะขออยูท่ี่ตรงปลาย ซึง่ท�าให้เขา
สามารถหยบิถงุสมบตันิัน้ได้อย่างง่ายดาย

ความสขุนัน้ไม่เคยอยูไ่กลเกนิเอือ้มถงึ เพยีงแต่พวกเรา
จะต้องใช้ปัญญาและความเมตตาให้มากขึน้ แล้วพวกเรากจ็ะ
สามารถเอือ้มถงึทุกสิง่ทุกอย่างได้



๕๒
ก�รพดูโกหกนัน้

ผดิหรอืไม่ 
- ปัญญา -

เย็นวันหนึ่ง หญิงชราชาวพุทธคนหนึ่งโทรศัพท์มาหา
อาตมาด้วยความเศร้าเสียใจอย่างมาก เธอบอกกบัอาตมา
ว่าตอนบ่ายวันนั้น เธอได้พูดโกหกกับสามีเป็นครั้งแรก
ตัง้แต่แต่งงานกนัมาเป็นเวลาส่ีสิบปี และมนัท�าให้เธอรูส้กึ
แย่มาก

ดอน ซ่ึงเป็นสามขีองเธอเกดิอาการหวัใจวายแต่เขาก็
รอดชวีติมาได้ อย่างไรกด็ ีเขาต้องได้รบัการผ่าตดัหลอดเลอืด
เลีย้งหวัใจอย่างเร่งด่วน ดงันัน้เขาจงึถกูส่งตวัไปทีแ่ผนกโรค
หวัใจของโรงพยาบาลแห่งหนึง่ เพ่ือรอจนกว่าเขาจะแขง็แรง
พอทีจ่ะรบัการผ่าตดัได้
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ที่แผนกนั้น ยังมีผู้ป่วยชายอีกสามคนพักอยู่ในห้อง
เดียวกนัเพือ่รอการผ่าตดัหลอดเลอืดเล้ียงหัวใจเช่นกนั ดอน
เริ่มถูกคอกับแจ๊คซึ่งนอนอยู่บนเตียงข้างๆ เขา ดังนั้น เม่ือ
ภรรยาของดอนมาเยีย่มในตอนเยน็วนัหนึง่ เขาจงึถามเธอว่า 
แจ๊คเป็นอย่างไรบ้างหลงัจากการผ่าตดัหลอดเลอืดเลีย้งหวัใจ
ในตอนเช้าวนันัน้

“อ๋อ แจ๊คสบายดค่ีะ” ภรรยาตอบ “เขาก�าลังพกัฟ้ืน
อยูใ่นห้องไอซยี”ู

ความจริงแล้วภรรยาของดอนเพิ่งพบกับครอบครัวที่
ก�าลังเศร้าโศกของแจ๊คอยู่ในโถงทางเดินของโรงพยาบาล
เพราะแจ๊คได้เสียชีวิตแล้ว แต่เธอใจไม่แข็งพอที่จะบอกกับ
สามีของเธอว่าเพื่อนใหม่ของเขาได้เสียชีวิตเนื่องจากการ
ผ่าตัดแบบเดยีวกบัท่ีเขาก�าลงัจะต้องได้รบัในวันพรุ่งนี ้เธอจงึ
ต้องพดูโกหกกบัเขา

ดอนเพ่ิงจะรอดชีวิตจากการผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยง
หวัใจ เขามีอาการเป็นตายเท่ากันอยูถ่งึสามวนัแต่เขากพ้็นขดี
อันตรายมาได้ อาตมาคิดอยู่บ่อยครั้งว่าถ้าหากภรรยาของ
เขาบอกความจรงิ ความวติกกงัวลท่ีเพิม่เข้ามาอาจจะมีมาก
พอทีจ่ะกดดนัให้เขาเสยีชวีติได้ การพูดโกหกได้ช่วยชวีติของ
เขาไว้

ดังนั้น อาตมาจึงบอกกับพวกลูกศิษย์ว่าบางครั้งการ
พดูโกหกกไ็ม่ผดิ แต่ท�าได้แค่เพียงคร้ังเดยีวในรอบทกุๆ สีส่บิ
ปีเท่านัน้



๕๓
ส�เหตทุีเ่ร�พดูโกหก

- การให้อภัย -

“คุณไม่รู้หรือว่า” ผู้พิพากษากล่าวกับฝ่ายจ�าเลยในการ
พิจารณาคดีฆาตกรรม “โทษของการให้การเท็จนั้นมัน
หนกัมาก”

“ทราบครับ” จ�าเลยกล่าวตอบ
“แต่มันก็ยังเบากว่าโทษของการฆาตกรรมมากมาย

นกั”
นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่า ท�าไมคนเราจึงพูดโกหกกัน

มากมาย ทีจ่รงิแล้ว โทษของการพดูโกหกมกัจะน้อยกว่าโทษ
ของการพดูความจริง

ตัวอย่างเช่น เมือ่สองสามปีมาแล้ว เดก็สาวคนหนึง่มา
หาอาตมาเพราะเธอตัง้ท้องกบัแฟนของเธอ
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“ท�าไมโยมไม่บอกให้คณุพ่อคณุแม่ทราบล่ะ” อาตมา
ถาม

“หลวงพ่อล้อเล่นหรือเปล่าคะ” เธอตอบ “พวกท่าน
ต้องฆ่าหนแูน่ๆ” ดงันัน้ เธอจงึพดูโกหกกับคณุพ่อคณุแม่ของ
เธอแทน

โลกนี้จะมีความสุขและสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นกว่านี้
มากถ้ามกีารยกระดบัคณุค่าของความซ่ือสตัย์ให้สงูขึน้ โดย
โทษของการพูดความจริงนั้นจะต้องน้อยกว่าการพูดโกหก
เสมอ และวธิเีดยีวท่ีจะท�าเร่ืองนีใ้ห้ส�าเรจ็ได้กค็อื การนริโทษ
กรรมโดยไม่ค�านงึว่าจะเป็นความผดิเร่ืองใดกต็าม ตราบใดที่
ยอมบอกความจริง

หลกัการดงักล่าวจะท�าให้ลกูสามารถเล่าเรือ่งทีน่่าอาย
ที่สุดให้พ่อแม่ฟัง เพราะพวกเขารู้ว่าจะไม่ถูกลงโทษหรือ
แม้แต่ดุด่าว่ากล่าว มีแต่จะได้รับการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิด
ข้ึน ในเวลาท่ีลกูๆ มปัีญหาเกดิขึน้คือเวลาทีพ่วกเขาต้องการ
พ่อแม่มากกว่าเวลาอืน่ๆ แต่โดยปกต ิพวกเขาจะหวาดกลวั
เกนิกว่าทีจ่ะยอมบอกความจริงและขอความช่วยเหลอื ส่วน
สามีภรรยาก็ควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างแท้จริงด้วย
เพือ่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ แทนทีจ่ะปกปิด
ปัญหาเหล่านัน้ไว้

ส�าหรบัพ่อแม่ทกุท่านทีไ่ด้อ่านหนงัสอืเล่มนี ้ขอให้บอก
กับลูกๆ ของโยมว่า ไม่ว่าพวกเขาจะท�าอะไรลงไปแล้วมา
บอกความจรงิให้โยมทราบ พวกเขากจ็ะไม่ถกูลงโทษหรอืบ่น
ว่าให้ร�าคาญ แต่พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือและความ
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เข้าใจเท่านัน้
ส�าหรับสามีภรรยาทุกท่าน ขอให้สัญญาต่อกันว่า 

ความซื่อสัตย์นั้นถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีค่าเหนือส่ิงอ่ืนใดต่อความ
สัมพันธ์ของโยม ดังนั้น จะไม่มีการลงโทษใดๆ แม้ว่าจะ
เป็นการนอกใจกต็าม จะมแีต่การให้อภยัต่อข้อบกพร่องของ
แต่ละคน และการให้ค�ามั่นว่าจะช่วยกันท�าให้แน่ใจว่าส่ิง
เหล่านัน้จะไม่เกิดขึน้อกี

ขอให้สัญญาต่อกนัดงันี ้และรักษาสญัญานัน้ไว้ให้ดี
ทีใ่ดกต็ามท่ีมกีารลงโทษหรือแม้แต่การดดุ่า ความจรงิ

จะถูกปิดบังไว้
นีค่อืเหตุผลท่ีไม่มกีารลงโทษในศาสนาพทุธ
หลังจากช่วงเวลาแห่งการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ 

ผูน้�านัน้ต้องมคีวามกล้าหาญ ศีลธรรม และปัญญาเป็นอย่าง
มาก เช่น เนลสัน แมนเดล่า และอาร์คบชิอปตตู ูในการจดัตัง้
คณะกรรมการแสวงหาความจริงเพื่อความสมานฉันท์ 
(Truth and Reconciliation Commission) ชดุแรกขึน้มา 
โดยบคุคลทัง้สองท่านเข้าใจดว่ีาการเปิดเผยความจรงิในเรือ่ง
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันโหดร้ายนั้นเป็นเร่ืองที่ส�าคัญยิ่งกว่า
การลงโทษ

เหตุการณ์หนึ่งจากคณะกรรมการแสวงหาความจริง
เพื่อความสมานฉันท์ ที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้อาตมา
อย่างต่อเนือ่งคอื เมือ่ต�ารวจผวิขาวคนหนึง่ได้สารภาพอย่าง
ละเอียดถงึวธิทีีเ่ขาทรมานและฆ่าผูเ้รยีกร้องทางการเมืองผวิ
ด�าคนหนึ่ง โดยการสอบปากค�าพยานนั้นได้กระท�าต่อหน้า
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ภรรยาหม้ายของผูเ้รียกร้องทางการเมืองผิวด�าคนนัน้
สามีของเธอเป็นคนหนึ่งในจ�านวนอีกหลายคนท่ี

หายตัวไป คร้ังนีเ้ป็นคร้ังแรกท่ีเธอได้ยนิสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัผูช้าย
ทีเ่ธอเลอืกทีจ่ะรกัมากกว่าชายทัง้หมด และเลือกให้เป็นพ่อ
ของลูกๆ ของเธอ

ต�ารวจคนนั้นตัวส่ันสะท้านและร้องไห้ด้วยความรู้สึก
ผดิอันท่วมท้น ขณะทีเ่ขาบงัคับตวัเองให้เปิดเผยการกระท�า
ทารณุอันโหดร้ายเลวทรามทีเ่ขาได้ท�าลงไป เมือ่การสารภาพ
ความผิดจบลง แม่หม้ายผู้นั้นก็กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
คอกพยาน และวิ่งตรงไปยังฆาตกรท่ีฆ่าสามีของเธอ เจ้า
หน้าทีร่กัษาความปลอดภยันัน้ตกตะลงึเกนิกว่าทีจ่ะห้ามเธอ
ไว้

ต�ารวจผู้ส�านึกผิดคาดว่าแม่หม้ายคนนั้นจะต้องแก้
แค้นเขาอย่างดเุดอืดด้วยมอืของเธอ แต่เธอไม่ได้ท�าร้ายเขา
แมแ้ตน่อ้ย แต่กลับใช้แขนทีม่ีผวิสดี�าก�าย�าแขง็แรงโอบกอด
ร่างของฆาตกรที่ฆ่าสามีของเธอและพูดว่า “ฉันยกโทษให้
คณุ” ทัง้สองคนยนืโอบกอดกนัด้วยความสมานฉันท์อยูต่รง
นัน้

ถ้าโยมสามารถยกโทษให้แก่การฆาตกรรมอันทารุณ
โหดร้ายต่อผู้ที่โยมรักมากที่สุดได้แล้ว จะมีอะไรอีกที่ไม่
สามารถอภยัให้ได้

เมือ่ใดมกีารให้อภยั เมือ่นัน้ความจรงิจะปรากฏ



๕๔
ฉนัแค่จะทำ�เรือ่งนี้

ให้เสรจ็ก่อน
- การปลูกฝัง -

ลงิตัวหนึง่ได้เข้าไปทีวั่ดพทุธแห่งหน่ึงในวันพระ มันคดิว่า
คงจะมีคนมากมายน�าอาหารมาถวายพระ และจะต้องมี
บางคนท�ามะม่วงหล่นลงพื้นสักลูก หรือลืมแอปเปิลลูก
หนึง่ไว้ แล้วสิง่นีแ้หละจะเป็นอาหารกลางวนัของมัน

ขณะที่ก�าลังเดินเตร็ดเตร่อยู่ข้างนอกโบสถ์หลังใหญ่
นัน้ มนับังเอิญได้ยนิพระสงฆ์อาวโุสรปูหนึง่ก�าลงัเทศน์เรือ่ง 
‘ความคดิแบบลงิ’ จงึคิดว่าเร่ืองนีอ้าจจะเป็นทีส่นใจของลงิ 
มนัจึงลองฟังดู

ในการท�าสมาธนิัน้ ‘ความคดิแบบลงิ’ เปรยีบเสมือน
ความคิดซึง่ไม่หยดุน่ิง มกัจะกระโจนจากสิง่หน่ึงไปอีกสิง่หนึง่ 
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เหมือนกับลิงที่กระโดดจากกิ่งไม้กิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งใน
ป่า ซึ่งเป็นความคิดท่ีไม่ดีและจ�าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข
ให้ถูกต้องเพ่ือให้พบกบัความสงบสขุ

เมือ่ลงิตวันัน้ได้ยนิว่า ‘ความคดิแบบลิง’ ถกูขนานนาม
ว่าเป็นความคิดท่ีไม่ด ีมนัจงึโกรธมาก “พวกเขาหมายความ
ว่ายงัไงทีบ่อกว่าความคดิของลงิเป็นความคดิทีไ่ม่ด ี ฉนัเป็น
ลิงและความคิดของลิงก็ดีอยู่แล้ว มนุษย์พวกนี้ก�าลังใส่ร้าย
ป้ายสพีวกเรา มนัไม่ยตุธิรรมและไม่ถกูต้องด้วย ฉนัต้องท�า
อะไรสักอย่างเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทอันน่ารังเกียจนี้” 
จากนัน้ ลงิตัวนัน้กโ็หนตวัผ่านต้นไม้มากมายกลบัไปยงับ้าน
ของมนัทีอ่ยูล่กึเข้าไปในป่าเพ่ือฟ้องพวกเพือ่นๆ ของมนั

ในไม่ช้า กองทพัลงิขนาดใหญ่กก็ระโดดขึน้ๆ ลงๆ และ
ส่งเสยีงร้องแหลมแสบแก้วห ู “พวกเขาไม่มีทางใส่ร้ายป้ายสี
พวกเราได้ นีม่นัเป็นการเหยยีดชาติพนัธ์ุ พวกเขากล้าดยีงัไง 
เราต้องหาทนายจากมูลนิธิกองทุนสัตว์ป่าโลก (World 
Wildlife Fund) แม้จะเป็นลงิ พวกเรากมี็สทิธิโ์ดยชอบธรรม
เหมอืนกนั”

“หยดุได้แล้ว” หัวหน้าลงิสัง่ “แกไม่เหน็หรอืว่า พระ
สงฆ์รูปนั้นพูดถูกต้องแล้ว ดูพวกแกสิ เอาแต่กระโดดขึ้นๆ 
ลงๆ ส่งเสียงหนวกหู นั่นเป็นผลของการมีความคิดแบบลิง 
และลิงแบบพวกแกกห็ยดุอยูน่ิง่ๆ ไม่ได้”

พวกลงิทัง้หลายรูด้ว่ีาหวัหน้าของพวกมันพดูถกู พวก
มนัถูกสาปให้มคีวามคิดแบบลงิ และไม่มีวนัทีจ่ะมีความสงบ
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สขุได้เลย ลงิทัง้หมดห้อยหวัลงมาจากกิง่ไม้และครุน่คิดอยูใ่น
ความเงยีบอันอึมครึม

“อ้อ” ลิงตัวท่ีไปวัดกล่าว “ฉันคิดอะไรบางอย่างได้
แล้ว ฉนัได้ยนิพระสงฆ์รปูนัน้สอนว่าถ้าโยมท�าสมาธ ิโยมกจ็ะ
สามารถเอาชนะความคิดแบบลงิได้ และจะพบกบัความสงบ
สขุ”

พวกลิงทีก่�าลงัมคีวามสขุเร่ิมกระโดดขึน้ๆ ลงๆ อกีครัง้
พร้อมกับส่งเสียงแหลมแสบแก้วหู “ใช่แล้ว  เยี่ยมไปเลย 
พวกเรามานัง่สมาธกินัเถอะ มาหาความสงบสขุกนัเถอะ”

หลังจากกระโดดอยูพั่กใหญ่ ลงิตวัหนึง่กถ็ามว่า “แล้ว
พวกเราจะนัง่สมาธยิงัไงกนัล่ะ”

“ข้ันแรกเรากต้็องหาเบาะมารองนัง่” ลงิตวัหนึง่กล่าว
“ใช่แล้ว เยี่ยมไปเลย พวกเราไปหาเบาะรองนั่งกัน

เถอะ” หลังจากที่กระโดดไปรอบๆ และส่งเสียงร้องแหลม
แสบแก้วหูอีกหลายครั้ง พวกมันก็เข้าไปในป่าและรวบรวม
หญ้าและใบไม้นิม่ๆ จ�านวนมากเพ่ือมาท�าเป็นหมอนรองนัง่
สมาธทิรงกลมของชาวพุทธท่ีเรียกว่าอาสนะ 

“ต้องท�ายงัไงต่อ”
“นัง่ลงบนเบาะ” ลงิตวัท่ีไปวดักล่าว “แล้วกข็ดัสมาธิ 

วางมอืขวาทบัมอืซ้าย ให้หัวแม่มอืสัมผสักันเบาๆ ยดืตวัตรง 
หลับตา และสังเกตลมหายใจของตัวเอง”

นีเ่ป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ท่ีลงิท�าสมาธ ิป่าทัง้ป่า
ไม่เคยเงียบสงัดเช่นนี้มาก่อนเลย แต่ช่างโชคร้ายจริงๆ ที่
บรรยากาศดังกล่าวด�าเนนิอยูไ่ด้ไม่นาน
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“ขอโทษนะ ขอโทษนะ” ลงิตวัหนึง่พดูขดัจงัหวะขึน้
มา แล้วลงิตวัอืน่ๆ กล็มืตาขึน้ “ฉนัก�าลงัคดิว่า พวกเราทกุคน
ลืมไปหรือเปล่าว่า เราวางแผนกันไว้ว่าวันนี้จะไปลุยสวน
กล้วยเพือ่เกบ็ไว้เป็นอาหารกลางวัน ฉนัอดคดิถงึเรือ่งนีไ้ม่ได้ 
ท�าไมพวกเราไม่ไปลุยสวนกล้วยกันก่อนเพื่อจะได้ท�าเร่ืองนี้
ให้เสรจ็ก่อน แล้วค่อยมานัง่สมาธกินัล่ะ”

“ใช่แล้ว เยีย่มไปเลย เป็นความคิดทีส่ดุยอด” ลงิตวั
อ่ืนๆ ร้องตะโกนพร้อมกบักระโดดขึน้ๆ ลงๆ อกีครัง้ แล้วก็
พากนัออกไปลยุเกบ็กล้วยในสวน

พวกมันขโมยกล้วยมามากมาย แล้วก็น�ามากองสุม
รวมกนัไว้ และเมือ่ได้ท�าเร่ืองนีเ้สร็จแล้ว พวกมันกก็ลบัไปที่
เบาะรองนั่งส�าหรับท�าสมาธิ จากนั้นก็นั่งขัดสมาธิ ค่อยๆ 
วางมอืขวาทับมอืซ้าย ยดืตวัตรง หลบัตาลง แล้วกก็ลบัสูก่าร
นัง่สมาธอิกีคร้ัง

อีกสองนาทต่ีอมา ลงิอกีตวัหนึง่กย็กมอืขึน้ “ขอโทษ
นะ ขอโทษนะ ฉันก็ก�าลังคิดอะไรบางอย่างได้เหมือนกัน 
ก่อนทีพ่วกเราจะกนิกล้วยเหล่านัน้ พวกเราต้องปอกเปลอืก
ออกก่อน พวกเรามาช่วยกนัท�าเร่ืองนีใ้ห้เสรจ็ก่อนเถอะ แล้ว
ฉันจะได้น่ังสมาธโิดยไม่ต้องคิดถงึเร่ืองนีอ้กี”

“ใช่แล้ว เยี่ยมไปเลย เราคิดตรงกันเลย” ลิงตัวอื่นๆ 
ร้องตะโกน พร้อมกับกระโดดขึ้นๆ ลงๆ และส่งเสียงร้อง
แหลมแสบแก้วหูอกีคร้ัง แล้วกช่็วยกนัปอกกล้วยทัง้หมด

หลังจากที่ปอกเปลือกกล้วยเสร็จและกองสุมกันเป็น
กองสงู ลงิทัง้หมดก็กลบัไปทีเ่บาะรองนัง่ของพวกมนัแล้วกน็ัง่
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ขัดสมาธิ ด้วยการค่อยๆ วางมือขวาทับมือซ้าย ยืดตัวตรง 
หลับตาลง แล้วก็สงัเกตลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาตขิอง
ตัวเองอีกครัง้หนึง่

“ขอโทษนะ ขอโทษนะ” เพียงแค่หนึง่นาทต่ีอมา กมี็
ลิงอีกตวัหนึง่กล่าวด้วยเสยีงแสบแก้วหู “ฉนักก็�าลังคิดอะไร
บางอย่างได้เหมือนกัน ก่อนท่ีพวกเราจะกินกล้วยเหล่านั้น 
พวกเราจะต้องหยิบมันใส่ปาก พวกเราช่วยกันท�าสิ่งนี้ให้
เสรจ็ก่อนเถอะ แล้วจะได้นัง่สมาธอิย่างสงบและไม่มีเรือ่งอืน่
ให้คดิอีกต่อไป”

“ใช่แล้ว เยี่ยมไปเลย ช่างเป็นความคิดที่หลักแหลม
จรงิๆ” แล้วลิงท้ังหมดกก็ระโดดขึน้ๆ ลงๆ ส่งเสยีงร้องแสบ
แก้วหู พร้อมกับหยบิกล้วยใส่ปาก มลีงิสองสามตวัหยบิกล้วย
ใส่ปากทลีะสองลกู และตวัหนึง่กินทลีะสามลกู ลงิบางตวักไ็ม่
ได้แตกต่างจากคนบางคนเลย นีเ่ป็นเพยีงการท�าบางอย่างให้
เสร็จก่อนเท่านั้น เพ่ือพวกมันจะได้ไม่ต้องคิดถึงสิ่งนั้นอีก 
และมเีวลาทีจ่ะท�าสมาธไิด้

พวกลิงนัง่ลงบนเบาะรองนัง่อกีคร้ัง แล้วกน็ัง่ขดัสมาธิ 
ค่อยๆ วางมือขวาทับมือซ้าย ยืดตัวตรง หลับตาลง แล้วก็
กลับสู่การท�าสมาธ ิโดยมกีล้วยอยูเ่ตม็ปากของพวกมัน

แน่นอนว่า เมือ่ลงิทุกตวัหลบัตาลง พวกมันกเ็ค้ียวและ
กลืนกล้วยที่อยู่ในปากจนหมดแล้วก็ลุกขึ้นเดินจากไป ซึ่งก็
คอือวสานของระยะเวลาการท�าสมาธเิพยีงครัง้แรกและครัง้
เดยีวของพวกมนั

ทีนี้โยมคงจะรู้แล้วว่า ท�าไมมนุษย์จึงหาความสงบสุข
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ภายในใจได้ยาก เพราะพวกเราส่วนใหญ่มีความคิดแบบลิง 
ซ่ึงมคีวามหมายว่า

“ขอให้ฉนัท�าสิง่นีใ้ห้เสร็จก่อน แล้วกจ็ะหยดุพกั”

ดงัท่ีอาตมาได้กล่าวไว้ในหนงัสอืเล่มทีแ่ล้วว่า นีแ่หละ
คือเหตุผลที่ในปัจจุบันนี้ สถานที่เพียงแห่งเดียวที่โยมจะหา
คนที ่‘พกัผ่อนอย่างสงบสขุ’ได้ ก็คือในป่าช้า อ้อ และในวดั
พทุธเท่าน้ันนะ



๕๕
เรือ่งกล้วยๆ
- การปล่อยวาง -

ในสมยัโบราณ การจับลิงน้ันเป็นเรือ่งไม่ยาก นายพรานจะ
เดินไปในป่าแล้วก็หามะพร้าวที่แก่ได้ที่ จากน้ันก็เฉาะ
มะพร้าวให้เป็นรเูล็กๆ ทีม่ขีนาดเท่ากบัก�าป้ันของลงิพอดี 
เสรจ็แล้วก็กินน�า้และเน้ือมะพร้าวจนหมด

เมื่อน�้าและเนื้อมะพร้าวหมดแล้ว เขาก็จะเอาลูก
มะพร้าวเปล่าๆ แขวนไว้ท่ีต้นไม้ โดยใช้เชอืกเส้นใหญ่ หรือ
สายหนังผูกเอาไว้ และหลังจากเอากล้วยลูกหนึ่งใส่ไว้ในลูก
มะพร้าวแล้ว นายพรานกก็ลบับ้านไป

ไม่ต้องสงสยัเลยว่า จะมลีงิตวัหนึง่ค้นพบว่ามีกล้วยอยู่
ในลูกมะพร้าวทีถ่กูเจาะเป็นรูนัน้ และพยายามดงึกล้วยออก
มา แต่รทูีท่�าไว้นัน้ มนัมขีนาดแค่พอให้ลงิใช้มือเปล่าๆ ล้วง
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เข้าไปได้เท่านัน้ พอลงิถอืกล้วยไว้ในมือ มันกไ็ม่สามารถเอา
มอืออกมาจากลกูมะพร้าวได้

เมื่อนายพรานกลับมา เจ้าลิงตัวนั้นก็ก�าลังพยายาม
ดิ้นรนที่จะดึงมือพร้อมกับกล้วยออกมาจากลูกมะพร้าวเป็น
เวลานานหลายชั่วโมงแล้ว เมื่อเห็นนายพราน เจ้าลิงก็ยิ่ง
พยายามหนกัขึน้เพ่ือจะดงึมอืและกล้วยออกมา

สิ่งที่เจ้าลิงตัวน้ันต้องท�าเพ่ือให้หนีรอดไปได้ก็คือ 
ปล่อยกล้วยทิง้ไป แล้วมนักจ็ะสามารถดงึมือออกมาจากลูก
มะพร้าวและวิ่งหนีไปได้ แต่เจ้าลิงตัวนั้นจะปล่อยกล้วยไป
หรอืไม่

ไม่มีทาง เพราะลิงท้ังหลายมักคิดเสมอว่า “มันเป็น
กล้วยของฉนั ฉนัเป็นคนเห็นมนั มนัเป็นของฉนั”

และนัน่กค็อืวธิกีารทีล่งิทัง้หลายถกูจบัตวัได้ทกุครัง้ ซึง่
กเ็ป็นวธิทีีม่นษุย์ถกูจบัตวัได้เช่นกนั

ตัวอย่างเช่น ลกูชายสดุทีร่กัของโยมเสยีชวีติแต่โยมก็
ไม่สามารถหยดุคร�า่ครวญถงึเขาได้เสียท ีโยมคดิถงึเขาตลอด
เวลา จนไม่เป็นอนักนิอนันอน หรือท�างานท�าการ ท�าไมล่ะ

ส่ิงทีโ่ยมต้องท�ากคื็อ ‘ปล่อยกล้วยทิง้ไป’ แล้วโยมกจ็ะ
สามารถด�าเนนิชวีติต่อไปได้โดยไม่ต้องมีความทกุข์มากนกั

แต่โยมกไ็ม่ยอมปล่อยวาง เพียงเพราะโยมคดิว่า “เขา
เป็นลูกชายของฉัน แล้วฉันก็เป็นคนให้ก�าเนิดเขา เขาเป็น
ของฉัน”

คุณแม่หลายท่านบอกกับอาตมาว่า เวลาที่พวกเขา
มองเข้าไปในดวงตาของลกูทีเ่พ่ิงเกดิมาเป็นครัง้แรกนัน้ พวก
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เขารู้ได้เองโดยธรรมชาติว่านี่คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ก่อเกิดมา
จากพ่อแม่แต่เพยีงผูเ้ดยีว แต่เป็นสิง่มชีวีติทีม่าพร้อมกบัอดตี
และมีบุคลิกลักษณะเฉพาะของตัวเอง เป็นผู้มาเยือนจากที่
ใดสักแห่งที่ไม่มีใครรู้ และได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของพวกเธอ 
พวกเธอมหีน้าทีใ่ห้การดแูลเอาใจใส่ อบรมบ่มนสิยั และรัก
ใคร่เอ็นดู ไม่ใช่ครอบครองสิง่มชีวีตินัน้

น่าเสียดายท่ีพอเวลาผ่านไปนานเข้า พ่อแม่มากมายที่
หลงลมืสิง่เหล่านีไ้ปและเร่ิมท�าตวัเป็นเจ้าของลกูๆ ของพวก
เขา ดังนัน้ เมือ่ถงึเวลาทีต้่องปล่อยพวกเขาไป พ่อแม่เหล่านัน้
ก็ท�าใจไม่ได้ ถ้าเพียงแต่พวกเขาระลึกไว้ว่าไม่มีใครเป็น
เจ้าของใครได้ แม้แต่ลูกๆ ของพวกเขาเอง พวกเขาก็จะไม่
ต้องถูกจับตัวเหมือนกับลิงและต้องทุกข์ทรมานอยู่กับความ
เศร้าโศก

การรกัใครสกัคน คือการปล่อยให้เขาจากไปในวนัข้าง
หน้า



- การปล่อยวาง -

๕๖
แม่ครบั ผมกำ�ลงัจะไป

จ�กบ้�นนี้ 

พวกเรามักจะกลัวว่าถ้าเราปล่อยให้ใครบางคนจากไป 
พวกเขาจะไม่กลับมาหาเราอีก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมักจะเป็น
เหตุการณ์ทีต่รงกนัข้ามกบัส่ิงทีเ่ราคดิเสมอ

ถ้าโยมขงันกตวัหนึง่ไว้ในกรง แล้ววนัหนึง่เม่ือโยมเปิด
กรงทิง้ไว้โดยไม่ได้ตัง้ใจ นกตวันัน้กจ็ะบนิจากไปและไม่กลบั
มาอีกเลย แต่ในทางกลับกัน ถ้าโยมเปิดประตูกรงไว้และ
มัน่ใจว่ากรงมคีวามสะดวกสบาย เพยีบพร้อมไปด้วยอาหาร
อดุมสมบรูณ์ แม้ว่านกตวันัน้บนิจากไป มนักจ็ะกลบัมาทีเ่ดมิ
เสมอ

คุณแม่ยังสาวชาวออสเตรเลียท่ีนับถือศาสนาพุทธคน
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หนึง่ เล่าให้อาตมาฟังว่าในตอนบ่ายวนัหนึง่ ลูกชายอาย ุ ๖ 
ขวบของเธอรู้สึกโกรธมาก ถึงกับประกาศกร้าวออกมาว่า 
“แม่ครบั ผมไม่รกัแม่อกีแล้ว และผมกก็�าลงัจะไปจากบ้าน”

คณุแม่คนนัน้ตอบว่า “ตกลงจ้ะลกูรกั แม่จะช่วยลูกจดั
กระเป๋านะ” แล้วเธอก็พาเจ้าตัวน้อยของเธอเข้าไปในห้อง
นอน และช่วยเขาเก็บสิ่งของที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต เช่น 
ตุ๊กตาหม ีใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบเลก็ๆ ของเขา หลงัจากจดั
กระเป๋าเดนิทางเสรจ็แล้ว คณุแม่กเ็ดนิเข้าไปในครวั แล้วก็ท�า
แซนด์วิชที่ลูกชายชอบใส่ในถุงกระดาษสีน�้าตาล และส่งให้
ลกูชายวยั ๖ ขวบของเธอ เพ่ือเขาจะได้ไม่ต้องหวิเวลาทีอ่อก
จากบ้าน

คณุแม่ออกมายนือยูท่ีห่น้าประตบู้าน พร้อมกบัโบกมือ
ลาลูกชายของเธอ “ลาก่อน ลกูรัก อย่าลมืตดิต่อกลบัมาหา
แม่บ้างนะจ๊ะ” เดก็น้อยคนนัน้หิว้กระเป๋าเดินทางในมือข้าง
หนึง่ และถงุแซนด์วชิในมอือีกข้างหนึง่ แล้วกเ็ดนิไปทีส่ดุทาง
เดนิส้ันๆ ในสวน เปิดประตร้ัูว เลีย้วซ้าย และเดนิออกไปสู่
อนาคตของเขา

เมื่อเดินออกไปยังไม่ถึงห้าสิบเมตร เด็กน้อยอายุหก
ขวบกเ็กดิอาการคดิถงึบ้าน เขาหมุนตวัเดนิกลบัไปท่ีประตร้ัูว 
เดินผ่านประตูเข้าไป แล้วก็วิ่งไปที่ประตูบ้านของเขา และ
ตรงเข้าไปหาอ้อมกอดอันอบอุน่ของคณุแม่ของเขา ซึง่ยงัคง
ยนือยูท่ีเ่ดิม

เธอเป็นคณุแม่ทีฉ่ลาดมาก เธอรู้ดว่ีาลกูน้อยวยั ๖ ขวบ
ของเธอจะไม่ไปไกลจากบ้านท่ีมแีต่ความรัก
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เมื่ออาตมาเล่าเรื่องนี้ให้นักจิตวิทยาจากสิงคโปร์ฟัง 
เธอหวัเราะไม่หยดุ หลงัจากท่ีเธอตัง้สตไิด้กอ็ธบิายว่า เรือ่งที่
คล้ายกันนี้ได้เกิดขึ้นกับเธอเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กเล็กๆ 
เธอทะเลาะกับคุณแม่ตอนที่เธออายุหกขวบ และต้องการ
ออกจากบ้าน คณุแม่ของเธอกต็กลงในทนัทแีละช่วยเธอจดั
กระเป๋า แต่เดก็หญงิคนนีไ้ม่ได้รับแซนด์วชิ คณุแม่ของเธอให้
เงนิเธอไว้ซือ้อาหารกลางวนั ๑๐ ดอลลาร์ แล้วกพ็าเธอมาส่ง
ที่ลิฟท์ เพราะครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเม้นท์ 
เมื่อประตูลิฟท์เปิดออก เด็กหญิงวัย ๖ ขวบก้าวเข้าไปใน
ลิฟท์ แล้วคุณแม่ของเธอกโ็บกมอืลา ขณะทีป่ระตลูฟิท์ปิด

เด็กน้อยชาวสงิคโปร์คนนี ้รูส้กึคดิถงึบ้านตัง้แต่ยงัไม่ได้
ก้าวออกจากลฟิท์ เมือ่ลฟิท์ลงมาถงึชัน้ล่างของอพาร์ตเม้นท์ 
เธอกร็ูส้กึคดิถงึคณุแม่และบ้านของเธออย่างสดุขดี เธอจึงกด
ปุ่มลิฟท์ไปยงัชัน้ท่ีเธออาศัยอยู ่เมือ่ประตลูฟิท์เปิดออก คณุ
แม่ของเธอก็ยืนอ้าแขนรอรับเธออยู่ตรงนั้น “ยินดีต้อนรับ
กลับบ้านจ้ะลกูรัก”

เมือ่สายสมัพนัธ์แห่งความรกันัน้เหนยีวแน่น โยมกจ็ะ
สามารถปล่อยให้คนท่ีโยมรักจากไปได้ เพราะโยมม่ันใจได้ว่า
พวกเขาจะกลบัมาอย่างแน่นอน



๕๗
ก�รปล่อยให้เข�ต�ย

- การปล่อยวาง -

สิง่หนึง่ท่ียากท่ีสดุส�าหรบัคนๆ หนึง่ทีจ่ะสามารถท�าได้ ก็
คอืการปล่อยให้คนทีร่กัมากไปสู่การส้ินอายขุยั เร่ืองเล่าต่อ
ไปนีอ้าจจะช่วยให้เข้าใจได้บ้าง

ในช่วงเวลาก่อนท่ีเคร่ืองบนิจะได้รับความเชือ่ถอื ผูค้น
ส่วนใหญ่เดินทางจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งด้วยเรือ
โดยสารข้ามมหาสมุทรขนาดมหึมา เมือ่เรือก�าลงัจะออกจาก
ท่าเรอื ผูโ้ดยสารทัง้หลายกจ็ะยนืเรยีงแถวอยูบ่นดาดฟ้าเรอื 
ซึง่อยูใ่กล้กบัท่าเรือ บรรดาญาติๆ  และเพ่ือนๆ ของพวกเขาก็
ยนือยูท่ี่นัน่ ขณะท่ีเสียงหวูดดงัข้ึนเพ่ือบอกสัญญาณการออก
เดินทาง ผู้โดยสารท่ีอยู่บนเรือและผู้ท่ีอยู่บนฝั่งต่างโบกมือ 
ส่งจูบ และส่งเสยีงตะโกนร�า่ลากนัเป็นคร้ังสดุท้ายขณะทีเ่รอื
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ค่อยๆ เคลือ่นตวัออกไปอย่างช้าๆ ในไม่ช้าเรือล�านัน้ก็อยูไ่กล
เกนิกว่าผูท้ีย่นือยูท่ีท่่าเรอืจะแยกออกว่าใครเป็นใครในกลุม่ผู้
โดยสารทีเ่กาะกลุม่รวมกันเป็นก้อนสเีทาๆ ซึง่ยงัคงยนือยูบ่น
ดาดฟ้า แต่พวกเขากย็งัคงโบกมอืและเพ่งมองต่อไป อกีสอง
สามนาทต่ีอมา เรอืล�านัน้กอ็ยูไ่กลเกนิกว่าทีจ่ะมองเห็นแม้แต่
กลุม่ก้อนของผูโ้ดยสารเหล่านัน้ แต่บคุคลอนัเป็นทีร่กัเหล่า
นั้นก็ยังคงยืนอยู่ที่ท่าเรือและจ้องมองดูเรือที่บุคคลอันเป็น
ทีร่กัของเขาโดยสารอยูน่ัน้มขีนาดเลก็ลงๆ ทกุที

จากนั้น เรือล�านั้นก็ลอยไปถึงเส้นขอบฟ้าและหาย
ลบัตาไปในทีส่ดุ ถงึแม้ว่าบรรดาญาตมิติรและเพือ่นๆ ทีอ่ยูบ่น
ท่าเรือเหล่านัน้ไม่สามารถมองเห็นบคุคลอนัเป็นทีร่กัของพวก
เขาอกีแล้ว อย่าว่าแต่จะได้พูดคุยหรือสัมผสักบับคุคลเหล่านัน้
เลย แต่พวกเขารูว่้าบคุคลเหล่านัน้จะไม่มวัีนหายลบัไปอย่าง
ถาวร พวกเขาเพียงแค่ข้ามพ้นเส้นขอบฟ้าซ่ึงแยกพวกเราจาก
สิง่ทีอ่ยูไ่กลออกไป พวกเรารู้ดว่ีาเราจะได้พบกนัอีก

ในท�านองเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาที่บุคคลอัน
เป็นท่ีรกัของเราเสยีชวีติ ถ้าเราโชคดก็ีจะได้อยูข้่างเตยีงของ
พวกเขา เพ่ือโอบกอดพวกเขาและกล่าวค�าอ�าลาเป็นครั้ง
สุดท้าย จากนัน้พวกเขากจ็ะล่องเรือออกไปในมหาสมุทร ซึง่
กค็อืความตาย พวกเขาค่อยๆ เลอืนหายไปจากเรา ในทีส่ดุ
พวกเขาได้ไปถงึขอบฟ้า ซึง่เป็นเส้นแบ่งชวีติจากสิง่ทีอ่ยูไ่กล
ออกไป หลงัจากท่ีพวกเขาข้ามผ่านเส้นนัน้ไปแล้ว พวกเราก็
จะไม่สามารถมองเห็นเขาอกีเลย อย่าว่าแต่จะได้พูดคยุหรอื
สัมผัสกับบุคคลเหล่านั้น แต่พวกเรารู้ว่าพวกเขาจะไม่มีวัน
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หายลับไปอย่างถาวร พวกเขาเพียงแค่ข้ามพ้นเส้นแบ่งเขต
เส้นหนึง่ นัน่กค็อืความตาย ซึง่แยกพวกเราจากส่ิงทีอ่ยูไ่กล
ออกไป แล้วเราจะได้พบกันอกี



- การปล่อยวาง -

๕๘
เกดิอะไรขึน้เมือ่โยม

ไม่ปล่อยว�ง

ในประเทศไทยสมัยก่อนน้ัน ควายถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครวั พวกมนัจะอาศยัอยูใ่ต้ถนุบ้านโล่งๆ ของผูเ้ป็น
เจ้าของ โดยปกตคิวายเป็นสัตว์ทีเ่ชือ่งมาก แม้กระทัง่เดก็
ตัวเลก็ๆ กส็ามารถขึน้ไปนอนหลับอยู่บนหลงัของพวกมัน
ขณะที่มันแทะเล็มหญ้าอย่างเชื่องช้าในช่วงเดือนท่ีมี
อากาศร้อนอบอ้าวและท�าให้รูส้กึเกยีจคร้านของฤดูร้อนใน
ประเทศไทย

ในบางคร้ัง ควายตวัหนึง่กจ็ะเกดิตกใจกลวัด้วยเหตผุล
ทีม่แีต่ตวัมนัเองเท่านัน้ท่ีรู้ มนักจ็ะเชดิหวัข้ึน ส่งเสียงขูผ่่าน
ออกมาทางจมกูแล้วกว็ิง่เตลดิไปท่ัว
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เช้าตรู่วันหนึ่ง ชาวนาคนหนึ่งก�าลังพาควายของเขา
ออกไปกินหญ้าในทุ่งนา ขณะที่เขาก�าลังเดินผ่านวัดป่าของ
เรา มีอะไรบางอย่างในป่าท�าให้ควายตัวนั้นตกใจกลัว เจ้า
ควายตัวนั้นเชิดหัวขึ้น และส่งเสียงขู่ผ่านออกมาทางจมูก 
ชาวนาคนนั้นพยายามดึงมันไว้ด้วยเชือกเส้นเล็กๆ ที่ผูกอยู่
รอบคอของควายตัวนั้นอย่างหลวมๆ เชือกพันรอบนิ้วของ
ชาวนาคนนัน้อย่างรวดเรว็ และขณะท่ีควายตวันัน้วิง่เตลดิไป
ปลายนิว้ของชาวนากห็ลดุตดิเชอืกไปด้วย ชาวนาผูน่้าสงสาร
วิง่ตรงมาทีวั่ดของเราเพือ่ขอความช่วยเหลอื ด้วยมอืทีโ่ชกไป
ด้วยเลือดและนิ้วที่หายไปครึ่งหนึ่ง พวกเราพาเขาไปโรง
พยาบาลเพือ่ท�าแผล แล้วเขากม็อีาการดขีึน้ในไม่ช้า

อาตมามกัจะใช้เรือ่งเล่าเกีย่วกบัความเคราะห์ร้ายเป็น
ตัวอย่างของสิ่งท่ีเกิดขึ้นในเวลาที่พวกเราไม่ปล่อยวาง โยม
ลองคดิดวู่า คนกบัควายใครแขง็แรงกว่ากนั มนัไม่มเีหตผุล
เลยทีจ่ะไปดึงควายตวัหนึง่ท่ีก�าลงัวิง่เตลดิ โยมต้องปล่อยมัน
ไป ควายตัวนัน้วิง่ไปได้เพียงสองสามร้อยเมตร แล้วกจ็ะหยดุ
เอง จากนั้น ชาวนาคนนั้นก็จะสามารถเดินตามมันไปแล้ว
ค่อยใช้เชอืกจูงมันไปกนิหญ้าในทุ่งนา

มีคนมากมายที่พยายามยื้อยุดสิ่งที่พวกเขาควรจะ
ปล่อยไป และผลลพัธ์กคื็อ การต้องนิว้ด้วนจนนบัไม่ถ้วน



๕๙
ฮ�ร์เล่ย์ เดวดิสนั

- การปล่อยวาง -

แพททริกเป็นหน่ึงในผู ้ท่ีมาอาศัยอยู ่ในวัดของอาตมา
เป็นกลุม่แรก เขาเป็นคนเคร่งศาสนา ไม่มีครอบครวั และ
ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เขาเคยเดินทางจากวัดหนึ่งไปอีกวัด
หนึง่ จากชมุชนทีนั่บถอืส่ิงศกัดิสิ์ทธิแ์ห่งหนึง่ไปยงัอกีแห่ง
หนึ่ง เขาเป็นพวกที่ชอบเปล่ียนวัดไปเรื่อยๆ นั่นคือสิ่งที่
ท�าให้เขามาอยูท่ีวั่ดของอาตมาในช่วงแรกๆ เพือ่ช่วยงาน
ท่ีต้องใช้แรงงานในการสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก
พ้ืนฐานต่างๆ

เขาไม่มบ้ีานหรอืเงนิออม สิง่ทีม่ค่ีาเพยีงสิง่เดยีวทีเ่ขา
ครอบครองอยูก่คื็อรถมอเตอร์ไซค์ยีห้่อ ฮาร์เล่ย์ เดวดิสนั คนั
หรูหราที่เขาโปรดปรานเป็นอย่างมาก มันท�าให้เขาได้ท่อง
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เที่ยวไปทั่วออสเตรเลีย และมีความสุขกับความอิสระที่ไม่
ต้องผูกพนักบัใครหรือสถานท่ีใดๆ

เขาเขียนจดหมายมาหาอาตมาเพื่อเล่าประสบการณ์
ของเขาในศนูย์การค้าขนาดใหญ่แห่งหนึง่ในซิดนย์ี หลงัจาก
ที่จอดรถฮาร์เล่ย์ของเขาในตึกจอดรถซ่ึงมีอยู่หลายชั้น เขา
ซื้อของสองสามอย่างและกลับมาที่รถมอเตอร์ไซค์ของเขา 
เขาต้องตกใจสุดขีดเพราะรถของเขาหายไป มีคนขโมยรถ 
ฮาร์เล่ย์ เดวดิสันของเขาไป

มนัเป็นเพียงของมค่ีาอย่างเดยีวท่ีเขาม ีเขาเกบ็เงนิเป็น
เวลานานมากเพ่ือซ้ือมัน มันเป็นพาหนะที่ท�าให้เขามี
อสิรภาพในการท่องเท่ียวไปในท่ีๆ เขาต้องการ แต่ตอนนีมั้น
ถูกขโมยไปโดยพวกคนไร้ค่า ซึง่อาจจะเอารถของเขาไปขาย
เพ่ือซ้ือยาเสพติด เขาไม่มอีะไรเหลืออีกแล้ว

เขาได้ฟังการสอนธรรมะมานานเพียงพอทีจ่ะรูว่้า การ
ยดึติดคอือะไร เขาจ�าค�าสอนในพุทธศาสนาได้ว่า

ทกุส่ิงทกุอย่างท่ีเป็นของเรา ท้ังสิง่ท่ีเรารกัและชืน่ชม
สักวนัหนึง่กจ็ะต้องพลดัพรากจากไป
ดงันัน้ เขาจงึท�าใจยอมรบัการสญูหายได้อย่างรวดเรว็

และพยายามคดิถงึอะไรบางอย่าง เช่น
“เอาหละ เราต้องยอมสละสิ่งของทุกอย่างไปไม่ช้าก็

เร็ว ไม่มีประโยชน์อะไรท่ีจะทุกข์ทรมานอยู ่กับสิ่งที่เรา
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ฉันเคยมีช่วงเวลาอันแสนวิเศษที่ได้ท่อง
เที่ยวไปทั่วดินแดนอันกว้างใหญ่แห่งนี้กับเจ้าฮาร์เล่ย์คันนั้น
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มาแล้ว ต่อไปนี ้ ฉนัหวังว่ามนัจะท�าให้เจ้าของใหม่ของมนัมี
ความสุขแบบนัน้เช่นกนั”

เขารูสึ้กปลาบปลืม้ใจทีหั่วขโมยคนนัน้ขโมยเพยีงแค่รถ
มอเตอร์ไซค์ของเขาเท่านัน้ ไม่ได้ขโมยความสงบภายในจติใจ
ของเขาไปด้วย เขาสอบผ่านการทดสอบเรื่องการปล่อยวาง
ไปได้อย่างสวยงาม

ขณะที่เขาก�าลังเดินออกไปขึ้นรถประจ�าทางนั้น เขา
ยิ้มกับตัวเองให้แก่ความส�าเร็จทางด้านจิตใจของเขา แต่ใน
ทนัใดนัน้ เขากร็ูส้กึตวัว่าเขาเดนิอยูค่นละช้ันกบัทีเ่ขาจอดรถ
มอเตอร์ไซค์ไว้

เมือ่เขาเดนิลงบนัไดไปยงัชัน้ท่ีถกูต้อง รถฮาร์เล่ย์ เดวิด
สันของเขาจอดอยู่ท่ีเดิมพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้เขา ดังนั้น 
เขาไม่เพียงแต่ได้ผ่านการทดสอบเร่ืองการปล่อยวางเท่านั้น 
แต่รถมอเตอร์ไซค์ของเขากย็งัอยู ่เขาได้โชคถงึสองชัน้ทเีดยีว

ยอดเยีย่มมาก แพททริก



๖๐
ณ ป�กเหว
- การปลูกฝัง -

นักวาดรูปผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง
ขณะข่ีรถฮาร์เล่ย์ เดวิดสันของเขา เมือ่เขาฟ้ืนขึน้มาในโรง
พยาบาล หมอผ่าตดัได้แจ้งข่าวร้ายแก่เขาว่าจะต้องตดัมือ
ข้างหนึง่ของเขา ซึง่เป็นข้างทีเ่ขาใช้วาดรปู เขารูสึ้กเหมือน
ถูกท�าร้ายจิตใจอย่างรุนแรงเพราะเขาไม่สามารถท�าในสิ่ง
เดยีวทีเ่ขารกัมากทีส่ดุในโลกได้อกีแล้ว ดงันัน้ เขาจงึคดิว่า
ไม่มเีหตุผลอะไรทีเ่ขาจะมชีวิีตอยูอ่กีต่อไป

ทนัททีีอ่อกจากโรงพยาบาล เขากเ็ดินเข้าไปในอาคาร
ส�านักงานขนาดสูงแห่งหนึ่งในตัวเมือง แล้วก็ขึ้นลิฟท์ไปยัง
ชัน้ทีอ่ยูส่งูๆ เมือ่พบห้องทีไ่ม่มคีนท�างาน เขาก็ปีนหน้าต่าง
ออกไปยนือยู่ทีช่ายคาของตกึ เขาเกอืบจะฆ่าตวัตายอยูแ่ล้ว
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ขณะที่เขาจ้องมองลงไปยังพื้นดิน เขาก็ได้เห็นภาพที่
น่าประหลาดใจ มผีูช้ายคนหนึง่ท่ีไม่มแีขนทัง้สองข้าง ก�าลงั
เต้นร�าอย่างสนุกสนานอยูบ่นทางเท้าข้างถนน “คณุพระช่วย 
ฉันแค่เสยีมอืไปเพียงข้างเดยีว แต่มชีายคนหนึง่ทีไ่ม่มีแม้แต่
มือสักข้างก�าลังเต้นร�าอย่างสนุกสนาน แล้วนี่ฉันจะฆ่าตัว
ตายเพือ่อะไรกนั”

ดังนั้น เขาจึงเปลี่ยนใจและตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ
ไป เขาต้องการค้นหาเคล็ดลับของชายที่ไม่มีแขนคนนั้นว่า
คนทีไ่ม่มแีขนทัง้สองข้างอย่างเขามคีวามสขุมากขนาดนัน้ได้
อย่างไร นอกจากนีก้ต้็องการขอบคณุทีช่ายคนนัน้ได้ช่วยชวีติ
เขาไว้ด้วย

เขารบีวิง่ไปท่ีลฟิท์เพ่ือลงไปท่ีชัน้ล่างอย่างรวดเรว็ และ
วิง่ตามหาชายคนนัน้ไปตามถนน ชายไม่มีแขนคนนัน้ หาตวั
ได้ไม่ยากนัก

“ขอบคุณครับๆ ขอบคุณมากๆ ครับ ทีช่่วยชวีติผมไว้ 
ผมเป็นศิลปิน แต่ต้องเสียมือข้างที่ใช้วาดรูปได้เพราะ
อุบัติเหตุขณะขี่รถจักรยานยนต์ ผมรู้สึกเสียใจอย่างรุนแรง
จนเกือบจะฆ่าตัวตาย แล้วผมก็เห็นคุณซึ่งไม่มีแขนสักข้าง
ก�าลังเต้นร�าอย่างมีความสุขไปตามถนน ช่วยบอกเคล็ดลับ
ของคณุให้ผมรู้ด้วยนะครับ”

ชายทีไ่ม่มแีขนกล่าวตอบ “เอ่อ อันทีจ่รงินะ คณุศลิปิน 
ผมไม่ได้ก�าลงัเต้นร�าเพราะมคีวามสขุหรอก ผมเพยีงแค่ก�าลงั
พยายามเกาก้นของผม และจะมวีธิไีหนกนัล่ะทีค่นไม่มีแขน
อย่างผมจะเกาก้นได้”



๖๑
ช้ันว�งของของโยมแม่ 

- การปล่อยวาง -

หลงัจากท่ีย้ายมาอยูอ่อสเตรเลียได้สองปี อาตมากก็ลบัไป
เยีย่มโยมแม่ท่ีลอนดอน โยมอปัุฏฐากของอาตมาท่านหนึง่
มใีจเอ้ือเฟ้ือถวายตุก๊ตาจิงโจ้ท�าด้วยผ้าน่ิมๆ ตวัหนึง่ เพือ่
ให้อาตมาน�าไปให้โยมแม่เป็นของขวัญจากออสเตรเลีย

โยมแม่รกัของขวัญชิน้นัน้มาก ท่านวางให้เห็นเด่นชดั
บนชั้นวางของในห้องนั่งเล่น ซึ่งท่านมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่
อยู่ในนั้น ท่านบอกว่าตุ๊กตาตัวนั้นจะเป็นเครื่องเตือนใจให้
ท่านนึกถึงลูกชายของท่านหลังจากที่อาตมากลับไปอยู่ที่
ออสเตรเลีย อาตมาเองกม็คีวามสขุเช่นกนัเพราะได้มอบของ
ขวัญทีท่�าให้โยมแม่ชอบ

อีกสองสามปีต่อมา ตอนที่อาตมากลับไปที่ลอนดอน
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อีกครั้ง อาตมาน�าตุ๊กตาหมีโคอาลาผ้านิ่มๆ ไปฝากโยมแม่
เพื่อจะได้เข้าคู่กับตุ๊กตาจิงโจ้ตัวนั้น โยมแม่ชอบมันเช่นกัน 
แล้วกว็างไว้บนชัน้วางของข้างๆ กบัตุก๊ตาจิงโจ้

ครัง้ต่อมาทีอ่าตมาไปเยีย่มท่าน อาตมากใ็ห้ตุก๊ตานก
กกูาเบอร์รา และครัง้ต่อมากใ็ห้ตุก๊ตาตุน่ปากเป็ด ชัน้วางของ
ของท่านเร่ิมแน่นขนดัไปด้วยของท่ีระลกึจากออสเตรเลยี

การไปเยี่ยมครั้งท่ีห้าของอาตมา ซึ่งการเยี่ยมแต่ละ
ครั้งนั้นจะห่างกันประมาณสามหรือสี่ปี อาตมาได้น�าตุ๊กตา
วอมแบตตวัใหญ่ท�าด้วยผ้านิม่ๆ น่ากอดไปฝากท่านตวัหนึง่ 
โยมแม่ชอบตุ๊กตาตัวนั้นเช่นกัน แต่พอท่านพยายามจะวาง
มนัไว้บนชัน้วางของรวมกบัจงิโจ้ หมโีคอาลา นกกกูาเบอร์รา 
และตุน่ปากเป็ด กไ็ม่มท่ีีว่างมากพอ มนัจะท�าให้ตุก๊ตาพวก
นัน้ตกลงมา ดงันัน้โยมแม่จงึพยายามจบัตุก๊ตาพวกนัน้เบยีด
เข้าไปด้วยกนั แต่มนักท็�าให้ของอืน่ๆ หล่นลงมามากขึน้

“ท�าไมโยมแม่ไม่เอาตุ๊กตาสัตว์ตัวเก่าๆ ไปให้คนอื่น
บ้าง” อาตมาแนะน�า “จะได้มท่ีีว่างให้วางตุก๊ตาตัวใหม่”

“ไม่เอา.....” ท่านบ่นพึมพ�า “สิง่เหล่านีมี้ค่ามากเหลอื
เกิน” แล้วท่านก็ใช้เวลาหลายชั่วโมง เพื่อพยายามวางทุก
อย่างไว้บนชัน้วางของให้ได้

นีเ่รยีกว่า ความเครียด บางครัง้เรากไ็ม่สามารถใส่ทกุ
อย่างไว้ในสมองของเราได้ เวลาที่เราพยายามใส่ของอีกช้ิน
หนึง่เข้าไป ของชิน้อืน่ๆ กจ็ะหล่นลงมาเช่นเดยีวกบับรรดา
ตุ๊กตาสัตว์บนช้ันวางของในห้องนั่งเล่นของโยมแม่ ในไม่ช้า
เม่ือชั้นวางของนั้นรับน�้าหนักมากเกินไปมันก็จะพังลงมา 
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ส�าหรบัสมองนัน้ สิง่ท่ีเกดิขึน้เรียกว่า อาการป่วยทางจติ เม่ือ
เราเข้าใจถงึความเป็นจรงิทีก่�าลงัเกดิขึน้แล้ว เราก็จะสามารถ
หลีกเล่ียงความทกุข์เหล่านีไ้ด้อย่างง่ายดาย

เวลาท่ีโยมแม่ได้รับของขวญัชิน้ใหม่ ท่านกค็วรจะเอา
ของเก่าไปให้เพือ่นฝงู หรือบริจาคให้มลูนธิต่ิางๆ ถ้าท่านท�า
แบบนี้ ไม่เพียงแต่ท่านจะมีที่ว่างบนชั้นวางของอย่างเพียง
พอเท่านัน้ ของขวญัชิน้ใหม่กไ็ม่ต้องต่อสูก้บัของขวญัชิน้เก่า
เพือ่เรยีกร้องความสนใจจากท่าน และท�าให้ท่านมคีวามสขุ
มากข้ึน

เมื่อมีประสบการณ์ใหม่เพ่ิมขึ้น เราควรจะต้องยอม
ปล่อยให้ความทรงจ�าเก่าๆ ลบเลอืนไปบ้าง อย่าพดูว่า “ไม่
เอา.....สิ่งเหล่านี้มีค่ามากเหลือเกิน” แบบเดียวกับโยมแม่ผู้
เป็นทีร่กัของอาตมา หมัน่ปัดกวาดเชด็ถชูัน้วางของในสมอง
ของโยม แล้วโยมกจ็ะไม่เครียด หน้าท่ีต่างๆ ในปัจจบุนักจ็ะ
ไม่ต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องความสนใจจากเรา และท�าให้เรามี
ความสุขมากข้ึน

ความคดิของคนเรานัน้ ควรจะเป็นเสมอืนชัน้วางของ
อันว่างเปล่าที่มีท่ีว่างอย่างเพียงพอแก่ความพอใจต่อของ
ขวัญช้ินใหม่ทีเ่รยีกว่า ปัจจบุนั อยูต่ลอดเวลา



๖๒
ก�รลงโทษด้วยเจ้�แมว

ห้�สบิครัง้
- การให้อภัย -

วดัของเราเป็นวดัทีเ่คร่งครดั ก่อนทีจ่ะบวชเป็นพระสงฆ์ได้
นั้นจะต้องมีการฝึกฝนอบรมระเบียบข้อห้ามต่างๆ เป็น
เวลาสองปี ซึ่งอาตมาเรียกว่า ‘การควบคุมคุณภาพ’ 
แม้แต่ในปีแรกของการฝึกอบรม คนทีมี่ความปรารถนาจะ
บวชเป็นพระสงฆ์ต้องรกัษาศลีแปด (โดยบวชเป็นอนาคารกิ 
หรอืปะขาว - ผูแ้ปล) โดยจะต้องไม่รบัประทานอาหารที่
ต้องขบเคีย้วในช่วงเวลาหลงัเท่ียงวนัจนกระทัง่เช้าตรูข่อง
วนัใหม่

เช้าวันหนึ่ง ปะขาวคนหนึ่งมาหาอาตมา เขาเป็นชาว
อังกฤษอายุประมาณยี่สิบห้าปี เขาเล่าให้อาตมาฟังว่าเขา
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รู้สึกผิดอย่างมากเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้ท�าลงไปเม่ือวันก่อน แล้ว
เม่ือคนืนีเ้ขานอนไม่หลบั จงึต้องมาสารภาพผดิกบัอาตมา

เขาน่ังก้มหน้า เพราะรู้สึกอับอายเกินกว่าที่จะสบตา
อาตมา แล้วก็ยอมรับว่าเมื่อวานช่วงบ่ายเขาหิวมากจนต้อง
แอบย่องเข้าไปในครัวของวดัเพ่ือท�าแซนด์วชิรบัประทาน ซึง่
เป็นการละเมดิหนึง่ในศีลแปด

“ดีมาก” อาตมาบอกเขา “ดมีากท่ีโยมมีความซ่ือสตัย์
และบอกอาตมาถงึสิง่ท่ีได้ท�าไป ต่อไปนีพ้ยายามทานให้มาก
ข้ึนในเวลาอาหารกลางวนัตอน ๑๑ โมง และถ้าโยมยงัรูส้กึ
หิว ก็อาจจะด่ืมน�้าผลไม้หรือน�้าผึ้งชงกับน�้าอุ่น ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
อนญุาตให้ทานได้ นอกจากนัน้ โยมกอ็าจจะทานช๊อคโกแลต็
ด�าซึ่งได้รับการอนุญาตให้ทานได้มากเท่าที่ต้องการตาม
นกิายของเรา เอาหละ โยมกลบัไปเถอะ”

“อะไรนะครับ” เขากล่าว “หลวงพ่อไม่ท�าโทษผมหรอื
ครบั”

“ไม่หรอก” อาตมาตอบ “ในวัดพุทธนั้น ไม่มีการ
ท�าโทษผู้อ่ืน”

“นัน่ไม่ดีพอนะครับ” เขาพูดต่อไป “ผมรูน้สิยัตวัเองดี
ว่า ถ้าไม่ถูกท�าโทษผมจะต้องท�าผิดเหมือนเดิมอีกอย่าง
แน่นอนครบั”

เขาก�าลังท�าให้อาตมาตกท่ีนัง่ล�าบาก จะจดัการกบัคน
ที่เช่ือว่าการฝึกให้คนอยู่ในระเบียบวินัยนั้นต้องใช้เพียงการ
ลงโทษเท่านัน้อย่างไรดนีะ แต่แล้วอาตมากคิ็ดอะไรบางอย่าง
ขึน้มาได้
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เมื่ อวันก ่อน อาตมาได ้อ ่ านหนังสือนิยายอิ ง
ประวติัศาสตร์ของโรเบร์ิต ฮวิจ์ส เกีย่วกบัออสเตรเลยีในยคุ
แรกๆ ทีช่ือ่ว่า ‘The Fatal Shore’ ในหนงัสอืเล่มนัน้ ได้
บรรยายถึงการลงโทษอันโหดร้ายทารุณอย่างยิ่งที่ใช้ลงโทษ
นักโทษทั้งหลาย ด้วยการใช้แส้ท่ีเรียกว่า ‘เจ้าแมวเก้าหาง 
(The Cat of Nine Tails - แส้หนงัเก้าสาย)’ หรอื เรยีกสัน้ๆ 
ว่า ‘เจ้าแมว (The Cat)’ 

“เอาหละ” อาตมาบอกกบัผูรั้บการอบรมทีม่คีวามเชือ่
ผิดๆ คนนั้น “อาตมาจะลงโทษโยมด้วยวิธีการลงโทษตาม
ประเพณีของชาวออสเตรเลีย โดยใช้เจ้าแมวห้าสบิครัง้”

 ใบหน้าของปะขาวคนนัน้ดซูดีเผอืด รมิฝีปากของเขา
เริ่มเม้มแน่นสนิท (แบบที่พวกชนชั้นสูงชาวอังกฤษชอบท�า
กนัมาก) เขาก�าลงัคดิว่า “โอ้โห ท่านเจ้าอาวาสจะเฆีย่นผม 
นัน่มนัไม่ใช่การท�าโทษท่ีผมหมายถงึนะครบั”

เน่ืองจากยังไม่ค่อยเข้าใจในหลักศาสนาพุทธ เขาจึง
เช่ือจริงๆ ว่าจะถูกเฆี่ยนเพราะขโมยกินแซนด์วิช ดังนั้น 
อาตมาจึงอธบิายให้เขาฟังว่า การลงโทษด้วยเจ้าแมวห้าสบิ
ครัง้นัน้มคีวามหมายว่าอย่างไรในทางพทุธศาสนา

 ขณะนั้นเรามีแมวอยู่สองตัว “ให้จับแมวมาตัวหนึ่ง 
แล้วก็ลูบขนมันให้ครบห้าสิบคร้ัง” อาตมาบอกเขา “จะได้
เรยีนรูเ้รือ่งความเมตตาจากการลบูขนแมว จากนัน้ โยมอาจ
จะได้เรยีนรู้การให้อภยัตวัเอง นัน่แหละคอืเคลด็ลบัของการ
ลงโทษ”

เขายอมรับการลงโทษแต่โดยดี เช่นเดยีวกบัแมวของเรา



๖๓
น�ยพลผูม้วีนิยัดทีีส่ดุ

ในกองทพั
- การปลูกฝัง -

ในสมยัโบราณ มนิียายเรือ่งหน่ึงในหนังสือทีมี่ชือ่ว่า The 
Chinese Art of War ซึง่เป็นเรือ่งเกีย่วกับนายพลคนหนึง่
ท่ีมีทหารในปกครองซึ่งมีระเบียบวินัยดีที่สุดในกองทัพ
ของจกัรวรรดิจนี เขาถกูองค์จักรพรรดเิรยีกตวัเข้าเฝ้าเพือ่
ให้อธิบายว่าท�าไมทหารในปกครองของเขาจึงปฏิบัติตาม
ค�าสัง่ของเขาเสมอ 

 “ขอเดชะ ทหารเหล่านั้นปฏิบัติตามค�าสั่งของข้า
พระองค์เสมอ” เขาอธิบาย “ก็เพราะข้าพระองค์เพียงแต่
บอกให้พวกเขาท�าในสิง่ท่ีพวกเค้าต้องการท�าอยูแ่ล้วเท่านัน้”

ท�าไมทหารสกัคนต้องการตืน่แต่เช้าตรู ่ ท�าไมพวกเขา
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จงึเฝ้ารอคอยช่วงเวลาการฝึกฝนอนัหนกัหน่วงอย่างใจจดใจจ่อ 
แล้วท�าไมพวกเขากระหายท่ีจะเข้าสูส่นามรบ ทัง้ๆ ทีรู่ว่้าจะ
ต้องบาดเจบ็หรือล้มตาย

ค�าตอบก็คือ นายพลคนนั้นช่างเป็นนักสร้างแรงจูงใจ
ชัน้เลิศ ซ่ึงท�าให้บรรดาทหารท้ังหลายถกูโน้มน้าวจติใจตัง้แต่
ก่อนทีเ่ขาจะออกค�าสัง่เสยีอกี

ทหารเหล่านั้นต้องการตื่นแต่เช้าและได้รับการฝึก
อย่างหนัก พร้อมกันนี้พวกเขาก็ถูกโน้มน้าวด้วยการพูดคุย
เรือ่งต่างๆ ทีส่ร้างแรงจงูใจเกีย่วกบัวรีกรรมและความรกัชาติ 
เพื่อให้เกิดความต้องการที่จะเข้าสู่สนามรบเมื่อถึงเวลาอัน
เหมาะสม สิ่งเหล่านี้คือเคล็ดลับของวินัยอันสมบูรณ์แบบ
ของพวกเขา - พวกเขามผีูน้�าท่ีมคีวามสามารถพเิศษในการ
โน้มน้าวให้ปฏบิตัติามค�าสัง่

นี่คือเหตุผลว่าท�าไมการท�าโทษนั้นมักจะไม่ก่อให้เกิด
ความมวีนิยั แต่มนักลบัเป็นการสอนให้คนคดิหาทางปกปิด
ความผดิของตวัเอง ถ้าหากโยมสามารถโน้มน้าวให้ลกูชายซึง่
ออกไปเที่ยวในตอนกลางคืนกลับบ้านเร็วขึ้นเพื่อจะได้ไม่มี
ผลกระทบต่อการเรยีนของเขาแทนการท�าโทษ มนักจ็ะท�าให้
พวกเขามวีนิยัเอง



๖๔
อ�นภุ�พของแฟนส�ว 

-ปัญญา -

ลกูชายของเพ่ือนคนหนึง่ของอาตมาจะใช้เวลาอยูก่บัแฟน
สาวของเขาจนดึกมากอาทิตย์ละหลายวัน ท�าให้ผลการ
เรยีนของเขาทีม่หาวทิยาลยัเริม่แย่ลง และเขากเ็ป็นเหมือน
กับเด็กผู้ชายคนอืน่ๆ ในวัยเดยีวกนั น่ันกค็อืไม่ยอมเชือ่ฟัง
พ่อแม่ ดงันัน้คณุพ่อของเขาซึง่เป็นคนฉลาดมาก ได้ค้นพบ
วธีิการอย่างหนึง่ทีจ่ะท�าให้ลูกชายของเขามีวนิยัมากขึน้

ในตอนเช้าตรู่วันหนึง่ เมือ่ลกูชายกลบัมาจากการเทีย่ว
กลางคนืทีส่ถานเรงิรมย์แห่งหนึง่พร้อมกับแฟนสาว คณุพ่อ
ก�าลังยืนรอพวกเขาอยูน่อกบ้าน

“เข้ามาในบ้านก่อนส”ิ ผูเ้ป็นพ่อบอกคนทัง้สอง
ลูกชายนั้นคิดว่า จะต้องเกิดเร่ืองใหญ่แน่ แต่พ่อของ
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เขาไม่ได้พูดอะไรกบัเขาแม้แต่น้อย กลบัพดูคุยอยูแ่ต่กบัแฟน
สาวของเขาในเร่ืองบางอย่างเช่น

“หนคูบกบัลกูชายของฉนัมากน็านแล้วนะ ฉนัยงัไม่รู้
เลยว่าหนตูัง้ใจจะท�าอะไรต่อไป แต่ใครจะไปรู ้สกัวนัหนึง่ หนู
อาจจะตดัสนิใจแต่งงานกบัเขากไ็ด้ ถ้าเป็นเช่นนัน้ ฉันแน่ใจ
ว่าหนูคงจะไม่อยากมีสามีท่ีเรียนไม่จบปริญญาและหางาน
ดีๆ ท�าไม่ได้หรอกนะ ลกูชายของฉนักอ็าจจะตกอยูใ่นสภาพ
เช่นนัน้ถ้าเขายงัเอาแต่เท่ียวนอกบ้านดกึๆ ดืน่ๆ แบบนี ้ เขา
บอกกับหนูบ้างหรือเปล่าว่าเกรดของเขาลดลงมากอย่างน่า
เป็นห่วงจนเกอืบสอบตก ตัง้แต่เขาคบกบัหน”ู

“ไม่ได้บอกค่ะ” เธอตอบพร้อมกับมองหน้าแฟนหนุม่
ราวกบัเป็นผูต้้องหา “หนไูม่ทราบเร่ืองนัน้เลย” 

“ฉันเพียงแต่คิดว่าควรจะบอกให้หนูรู้ไว้” ผู้เป็นพ่อ
กล่าว “ราตรีสวสัดิน์ะ” แล้วเขากท้ิ็งคนทัง้สองไว้ตามล�าพงั

ต้ังแต่คืนนัน้เป็นต้นมา แฟนสาวจะเป็นผูก้�าหนดเวลา
กลับบ้านไม่ให้ดึกทุกครั้ง และเอาใจใส่ต่อผลการเรียนของ
เขาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย พวกเขาปรับปรุงตัวได้ดีขึ้นตาม
ล�าดับ ในที่สุดลูกชายของเขาก็ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาและมงีานท่ีดที�าในปัจจบุนั

ดังนั้น ถ้าโยมมีลูกชายที่ไม่อยู่ในระเบียบวินัยและไม่
เช่ือฟังพ่อแม่ ก็ลองใช้อานุภาพของแฟนสาวดูนะ ให้เธอ
ท�างานโดยการบงการลับๆ ของโยม หรือให้แฟนหนุ่มของ
ลูกสาวของโยมท�าให้เธอประพฤติตัวให้เข้าทีเ่ข้าทาง



๖๕
ยกน้ิวยีส่บิครัง้ทกุเช้�

- อนัตตา -

ทุกวันนี้ ผู้คนมากมายให้ความส�าคัญกับความแข็ง
แรงของสขุภาพร่างกายกนัอย่างจรงิจงั พวกเขาจะใช้เวลา
ว่างอยูใ่นโรงยมิเป็นเวลานานๆ หรอืไปเล่นกฬีาเพือ่รกัษา
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย แต่พวกเขาก็ยังมี
สขุภาพจติท่ีไม่แขง็แรง มอีารมณ์โกรธและเศร้าเสยีใจง่าย
เกินไป

ดงันัน้ อาตมาได้พัฒนาและฝึกสอนหลกัการออกก�าลงั
แบบง่ายๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางอารมณ์ที่แข็งแรง ซึ่ง
มช่ืีอว่า

ยกนิว้ยีสิ่บคร้ังทุกเช้า



ชวนม่วนชื่น ๒ 217

หลงัจากเข้าห้องน�า้ตอนเช้าเรยีบร้อย ก่อนทีจ่ะแปรง
ฟัน ก็ให้ยืนกางขาทั้งสองข้างห่างกันประมาณ ๑๕ นิ้วบน
พรมผืนนุ่มๆ อุ่นๆ ตรงหน้ากระจก สูดหายใจเข้าและออก
ลึกๆ สามหรือสี่ครั้งเพื่อการผ่อนคลาย จากนั้นก็ยกมือทั้ง
สองข้างขึ้นมาไว้ข้างๆ ใบหน้า ใช้นิ้วช้ีทั้งสองข้างแตะท่ีมุม
ปากแต่ละข้าง แล้วกม็องท่ีกระจก ยกนิว้ - ครัง้ทีห่นึง่

ปล่อยให้ปากกลับคืนสู่รูปแบบอมทุกข์ตามปกติของ
มนัสักสามวนิาที แล้วกย็กนิว้ - คร้ังท่ีสอง

ยกนิว้ตดิต่อกนัให้ครบยีส่บิคร้ัง อย่าเลกิก่อนครบนะ
มันไม่ได้เป็นการท�าให้โยมได้หัวเราะตัวเองทุกเช้า

เท่านัน้ แต่กล้ามเนือ้ท่ีอยูร่อบๆ มมุปากจะได้รบัการบรหิาร
อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมอีกด้วย จนท�าให้ชีวิตมีแต่
เสียงหวัเราะและยิม้ได้นานกว่าท่ีเคยโดยไม่เม่ือยหน้า

นีเ่ป็นเพียงการฝึกออกก�าลงัเท่านัน้เอง



 - การไตร่ตรอง -

๖๖
สำ�หรบัผูท้ี่

นำ�้หนกัตวัเกนิ 

ตอนทีอ่าตมายงัเป็นเดก็ตวัอ้วน ในสมยันัน้ความอ้วนกลม
ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีสุขภาพดีและมีความ
สุขแบบไร้กังวล นอกจากนี้ ผู้ที่เป็นต้นแบบทางด้านจิต
วิญญาณซ่ึงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่อาตมาในเรื่องความ
เมตตาและการมีจิตสาธารณะในยคุสมยัน้ันกค็อื ไฟรอาร์ 
ทัคก์ (Friar Tuck) จากหนังชุดทางทีวีเรื่องโรบินฮู้ด 
(Robin Hood) เขาเป็นคนตวัอ้วน แต่ฉลาดและร่าเรงิ ซึง่
นัน่เป็นลกัษณะของพระสงฆ์ทีอ่าตมาปรารถนาทีจ่ะเป็น

ปัจจุบันน้ี พวกเรากลบันยิมกนัว่า เราจะต้องผอมและ
ดูจรงิจัง
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อาตมาเริ่มยอมจ�านนต่อความกังวลเกี่ยวกับขนาดพุง
อันใหญ่โตของอาตมา เพราะตอนเย็นวันหนึ่งที่วัดของ
อาตมาในเมืองเพิร์ธได้มีชาวจีนคนหนึ่งแวะมาหาอาตมา
และถพูงุของอาตมาเพือ่ความเป็นสริมิงคล ดงันัน้ อาตมาจงึ
ต้องเริ่มหาข้อมูลเรื่องนี้โดยทันที

อาตมาพบว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้แสดง
หลักฐานที่มีอย่างแน่ชัดว่าเมื่อคนเรามีความสุข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเวลาท่ีหัวเราะ เส้นเลือดในร่างกายจะขยายออก
อย่างมาก แต่เวลาท่ีเราเศร้าหรือวติกกังวล เส้นเลอืดกจ็ะลบี
เล็กลงมาก

การทดลองนีแ้สดงให้เห็นอะไรหลายอย่าง โยมไม่เคย
สังเกตบ้างหรือว่าคนอ้วนส่วนใหญ่นั้นร่าเริงและใจดี อย่าง
เช่น ซานตาคลอส มนัต้องเป็นเพราะว่าคนเหล่านัน้หวัเราะ
ง่ายมากจนกระท่ังบ่อยคร้ังท่ีเส้นเลือดของพวกเขาขยาย
ใหญ่จนเท่ากบัถนนซปุเปอร์ไฮเวย์ และท�าให้คอเลสเตอรอล
ทีไ่ม่ดีทัง้หมด รวมท้ัง ‘สิง่สกปรก’ อืน่ๆ ไหลผ่านออกมาได้
อย่างง่ายดาย แต่พวกคนอ้วนท่ีมคีวามทกุข์กจ็ะมเีส้นเลอืดที่
ตีบ ซึ่งเกิดการอุดตันได้ง่าย และพวกเขาก็ล้มหายตายจาก
กนัไปหมดเป็นเวลานานมาแล้ว เหลอืแต่คนอ้วนท่ีมคีวามสขุ
เท่านัน้

ดังน้ัน ส�าหรับผูท่ี้มนี�า้หนกัตวัเกนิเหมือนกบัอาตมา ก็
ขอให้พยายามหวัเราะให้มากๆ อันจะเป็นผลให้เส้นเลอืดแดง
ของโยมขยายตวั ซึง่อาจจะเป็นการช่วยชวีติโยมได้

ยกตวัอย่างเช่น จอร์จ เบร์ินส์ ซึง่เป็นดาราตลกผูมี้ชือ่
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เสยีงชาวอเมรกินั ได้ให้สมัภาษณ์ในวนัเกดิครบรอบเก้าสบิปี
กว่าๆ จอร์จถูกถามเกี่ยวกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของเขา
ว่า

“จอร์จ คุณอายุเก้าสิบกว่าแล้ว แต่ยังคงนั่งอยู่ใน
ไนต์คลบัจนกระทัง่เช้า แถมยงัดืม่สก๊อตช์วสิกีม้ากมาย สบู
ซก้ิาหมดเป็นกล่อง แล้วกก็นิอาหารท่ีมไีขมนัสงูแบบนี ้คณุไม่
เป็นห่วงสุขภาพตวัเองบ้างหรือครับ”

 “ไม่เป็นห่วงเลย” จอร์จตอบ “ภรรยาของผมมักจะ
เป็นห่วงเรือ่งสขุภาพและรปูแบบการใช้ชวิีตของผมอยูเ่สมอ 
กเ็ลยท�าให้เธอตายไปแล้วเมือ่หลายปีก่อนนี”้



๖๗
ทีม่�ของคว�มเครยีด

- การปล่อยวาง -

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ อาตมาได้รบันิมนต์ให้กล่าวค�าปราศรยั
ส�าคญัในการประชมุสมาชกิสภาคอมพวิเตอร์โลก (World 
Computer Congress) ทีเ่มอืงบรสิเบน อาตมาไม่รูเ้รือ่ง
เก่ียวกับคอมพวิเตอร์เลย แต่ส่ิงเล็กๆ น้อยๆ เช่น ‘การที่
อาตมาไม่เข้าใจว่าอาตมาก�าลังพูดเรื่องอะไร’ นั้นก็ไม่ได้
ท�าให้อาตมาปฏเิสธค�าเชญิน้ี

ระหว่างทีก่ล่าวค�าปราศรยัอยู ่ อาตมากย็กแก้วน�า้ขึน้
มาและถามผูฟั้งว่า “แก้วใบนีห้นกัแค่ไหน”

ก่อนท่ีพวกเขาจะตอบ อาตมาก็พูดต่อไปว่า “ถ้า
อาตมาถือแก้วน�า้ใบนีต่้อไปอกีห้านาที อาตมากจ็ะรูส้กึเม่ือย
แขน หลังจากนัน้อกีสบินาที อาตมากจ็ะรูส้กึเม่ือยแขนมาก
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ขึ้น และหลังจากสิบห้านาทีผ่านไปอาตมาก็จะมีความทุกข์
ทรมานและกลายเป็นพระสงฆ์ท่ีโง่เขลามาก”

“ถ้าอย่างนัน้ อาตมาควรจะท�าอย่างไรด”ี
“เมื่อใดก็ตามที่อาตมารู้สึกว่าแก้วน�้าเริ่มจะหนักเกิน

กว่าทีจ่ะถือได้อย่างสบายๆ อาตมากค็วรจะวางมนัลงสกัหนึง่
นาที การได้พักแขนเป็นเวลาหกสิบวินาทีจะท�าให้อาตมา
สามารถยกแก้วน�า้ใบนัน้ขึน้มาถอืได้อกีคร้ังอย่างง่ายดาย ถ้า
โยมไม่เชือ่กข็อให้ลองกลบัไปท�าดท่ีูบ้านนะ”

“นี่คือที่มาของความเครียดในที่ท�างาน ไม่มีอะไร
เกี่ยวข้องกับปริมาณงานที่ต้องท�าหรือปริมาณความรับผิด
ชอบที่โยมมี ดังเช่นน�้าหนักของแก้วน�้าของโยมเอง แต่มัน
เกีย่วกบัการไม่รู้ว่าจะต้องวางแก้วลงเมือ่รู้สกึว่ามนัหนกัเกนิ
กว่าทีจ่ะถือไว้ แล้วกพั็กสกัเลก็น้อยก่อนท่ีจะยกภาระชิน้นัน้
ขึน้มาอีกครัง้หน่ึง”

ค�าแนะน�าของอาตมาได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจน
กระท่ังได้รบัการตพีมิพ์ในหนังสอืพมิพ์รายวันเพยีงเล่มเดยีว
ที่พิมพ์จ�าหน่ายท่ัวประเทศคือ ดิ ออสเตรเลียน (The 
Australian) และยังได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซด์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งออสเตรเลีย (Australian Stock 
Exchange website)

ถ้าโยมไม่เรียนรู้ท่ีจะ ‘วางภาระอนัหนกัลง’ และหยดุ
พกัเวลาทีรู้่สกึเครยีด คณุภาพการท�างานของโยมกจ็ะลดลง 
ผลงานของโยมจะน้อยลงมาก และระดับความเครียดของ
โยมก็จะเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าโยมหยุดพักสักครึ่งชั่วโมงใน
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ระหว่างเวลาท�างาน เวลาสามสิบนาทีที่โยมเสียไปนั้นในไม่
ช้ากจ็ะกลบักลายเป็นผลงานทีม่คีณุภาพสงูขึน้ ซึง่จะส�าเรจ็
ภายในเวลาอนัสัน้ ยกตวัอย่างเช่น โยมสามารถท�างานทีต้่อง
ใช้เวลาท�างานสีช่ัว่โมงเสร็จในเวลาเพียงสามชัว่โมง โดยเป็น
งานทีม่คีณุภาพด ีดงันัน้ การวางแก้วน�า้ลงนัน้ ไม่ใช่การเสยี
เวลาอันมค่ีาไป แต่เป็นการลงทุนท่ีได้ผลตอบแทนในภายหลงั 
โดยผ่านประสทิธภิาพท่ีเพ่ิมสงูขึน้ของสมองของโยม

ต่อมาค�าแนะน�าของอาตมาได้ปรากฏอยูใ่นบลอ็กของ
ฮาร์วาร์ด บวิสเินส สคูล (Harvard Business School) ใน
ทีสุ่ด อาตมาอาจจะรู้แล้วว่าอาตมาก�าลงัพดูเรือ่งอะไรอยู่



๖๘
กระด�ษครึง่แผ่น

- ความกรุณา -

เมือ่หลายปีก่อน อาตมาได้อ่านเรือ่งเล่าทีส่ร้างแรงบนัดาล
ใจเกี่ยวกับวิธีการเอาชนะความโกรธและความไม่เคารพ
ตวัเองของชายคนหน่ึง ซึง่มเีน้ือหาดงันี้

หญิงหม้ายคนหนึ่งก�าลังกล่าวค�าสดุดีในงานศพของ
สามีของเธอ เธอหยิบกระดาษที่พับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม
แผ่นหนึง่ข้ึนมาและอธบิายว่า สามขีองเธอเกบ็กระดาษแผ่น
นีไ้ว้ในกระเป๋าสตางค์ตัง้แต่ก่อนทีเ่ขาและเธอจะแต่งงานกนั 
เพราะมนัได้ช่วยท�าให้เขาไม่รู้สกึโกรธคนอืน่ๆ หรอืรูส้กึในแง่
ลบต่อตัวเองเลย

สามขีองเธอเล่าให้ฟังว่า สมยัทีเ่ขายงัเป็นวยัรุน่ และ
เรียนอยู่ในโรงเรยีนมธัยมท่ีมแีต่เดก็ผูช้ายล้วน เกอืบจะมีการ
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ยกพวกตีกันอย่างรนุแรงระหว่างนกัเรียนในห้องเรยีนของเขา 
โดยเหตุการณ์ดงักล่าวได้ก่อตวัมาเป็นเวลาหลายวนัแล้ว ครู
ประจ�าชั้นใช้โอกาสสุดท้ายโดยสั่งให้นักเรียนทุกคนนั่งอยู่
ประจ�าโต๊ะของตัวเองและค่อยๆ ฉีกกระดาษจากสมุดท�า
แบบฝึกหดัออกมาคนละหนึง่แผ่น จากนัน้กใ็ห้เขยีนชือ่ของ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่พวกเขารู ้สึกเกลียดมากที่สุดไว้ที่หัว
กระดาษ นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามอย่างเชื่อฟัง ต่อมาก็ให้
ลากเส้นตรงในแนวดิ่งให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษและให้
เขียนเหตุผลต่างๆ ท่ีท�าให้เกลยีดเพ่ือนคนนัน้มากลงบนด้าน
ซ้ายของหน้ากระดาษ นกัเรยีนทกุคนในชัน้เตม็ใจปฏบิตัติาม
ค�าส่ังของเธอเช่นกนั

 “ต่อไปนี”้ ครูออกค�าสัง่ “ให้เขยีนถงึสิง่ต่างๆ ทีเ่ธอ
รู้สึกชื่นชมและนับถือเก่ียวกับเพื่อนคนที่เธอเกลียดที่สุดลง
ไปทางด้านขวาของกระดาษ”

ค�าสัง่นัน้เป็นสิง่ทีน่กัเรยีนทกุคนรูส้กึว่าท�าได้ยากมาก 
ครตู้องพยายามบงัคับให้พวกเขาท�าให้เสรจ็

 “พับกระดาษของตัวเองตามแนวตั้ง” ครูสั่งต่อไป 
“และฉกีกระดาษออกเป็นสองแผ่นเท่าๆ กนั ครจูะถอืถงัขยะ
เดินไปรอบๆ ห้อง และขอให้นกัเรียนทกุคนทิง้กระดาษด้าน
ซ้ายทีเ่ขียนเหตผุลทัง้หมดทีท่�าให้เกลยีดศตัรขูองเธอลงไปใน
ถังขยะ ส่วนกระดาษแผ่นท่ีอยูด้่านขวาทีเ่ขยีนสิง่ต่างๆ ทีเ่ธอ
นบัถอืและชืน่ชมเกีย่วกบัศตัรขูองเธอนัน้ ให้แต่ละคนส่งให้
กบัคนทีเ่ป็นศัตรูอย่างสภุาพ ปฏบิตัเิดีย๋วนี”้

หญงิหม้ายคนนัน้เล่าต่อไปว่า กระดาษครึง่แผ่นเก่าๆ 
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ทีเ่ธอถอือยูน่ีค้อืแผ่นด้านขวามอืทีศ่ตัรตูวัฉกาจในสมยัเรยีน
มธัยมของเขาให้ไว้ ซึง่มข้ีอความเกีย่วกับสิง่ต่างๆ ทีเ่ขานบัถอื
และช่ืนชมในตัวสามขีองเธอตอนท่ีเขายงัเป็นเดก็นัน่เอง

สามขีองเธอจะพดูถงึกระดาษครึง่แผ่นชิน้นัน้ทกุคร้ังที่
เขาเริ่มรู้สึกโกรธ เพราะถ้านั่นเป็นสิ่งที่ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด
ของเขามองเห็น บางทีเขาอาจจะสามารถท�าให้ตัวเองมอง
เหน็สิง่ดีๆ  ในตวัของศตัรขูองเขาบ้างก็ได้ และในเวลาทีเ่ขา
เริม่จะรูส้กึหดหูท้่อถอย เขากจ็ะคิดว่า ถ้าศตัรูของฉันสามารถ
มองเหน็คณุลกัษณะดีๆ  ในตวัฉนัทีท่�าให้เขารูส้กึชืน่ชมได้ ฉนั
กอ็าจจะมองเหน็สิง่เหล่านัน้ด้วยเช่นกนั นีคื่อเหตผุลว่าท�าไม
เขาจึงเก็บกระดาษครึ่งแผ่นชิ้นนั้นไว้ตลอดชีวิต เพราะมัน
ท�าให้เขาเป็นคนท่ีมคีวามพอใจในตวัเอง

ดังนั้น ถ้าโยมรู้สึกไม่ชอบตัวเอง ก็ให้เอากระดาษมา
แผ่นหนึง่ ขีดเส้นแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นสองด้าน แล้วให้
เขียนส่ิงต่างๆ ท่ีโยมไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองไว้ด้านซ้ายของ
หน้ากระดาษ และสิง่ต่างๆ เกีย่วกบัตวัเองทีโ่ยมชอบไว้ด้าน
ขวาของหน้ากระดาษ จ�าไว้ว่าด้านขวาเป็นส่ิงที่จ�าเป็นต้อง
เขยีน แล้วกฉี็กแบ่งครึง่กระดาษ และโยนกระดาษครึง่ซ้าย
ทิ้งไป เก็บกระดาษคร่ึงขวาไว้ จากนั้นให้หมั่นเอากระดาษ
แผ่นนัน้มาดเูป็นประจ�า เพราะมนัจะท�าให้โยมเกดิความรูส้กึ
เคารพตัวเอง และเป็นการช่วยประหยัดเงินค่าไปหา
จติแพทย์ได้มากทีเดยีว



๖๙
ก�รรบัมอื

กบัปัญห�สำ�คญั
- อนัตตา -

ตอนท่ีอาตมาก�าลังบรรยายธรรมอยู่ที่มาเลเซียนั้น มีเจ้า
ภาพมาขอให้อาตมาพบกบัเพือ่นคนหนึง่ซึง่ก�าลังมีปัญหา
ส�าคญั เธอไปหาท้ังนกัจติวทิยาและนักจติบ�าบัดมาแล้วแต่
ไม่มีใครช่วยเธอได้ พวกเขาจึงคิดว่าบางทีอาตมาอาจจะ
ช่วยได้

อาตมาไม่ทราบว่าเธอมปัีญหาอะไร แต่พอจะทราบว่า
ถ้าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญฝีมือดีที่สุดทั้งหลายไม่สามารถช่วยเธอ
ได้ อาตมากจ็ะต้องท�าอะไรสกัอย่างให้แปลกแตกต่างมากๆ 
แต่ความจริงแล้วมนักไ็ม่ได้ยากอะไรทีพ่ระสงฆ์จะคดิ ‘นอก
กรอบ’ เพราะความจริงแล้วพวกเรานัน้ไม่ได้อยูใ่นกรอบ
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เมือ่เธอมาพบอาตมา อาตมาก็ท�าใจให้ว่าง โดยการที่
อาตมาเป็นนักปฏิบัติธรรมมืออาชีพอยู่แล้วน้ันเลยเป็นเรื่อง
ง่ายมากส�าหรับอาตมา จากนั้น เธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอถูก
ท�าร้ายอย่างเหีย้มโหดมาอย่างไรบ้าง

หลังจากท่ีเธอเล่าเร่ืองอนัทรมานจติใจจบ อาตมากไ็ด้
ยนิค�าพดูเหล่าน้ีดงัออกมาจากจติอนัว่างเปล่าแล้วกผ่็านออก
มาทางปาก

“โยมโชคดมีากท่ีเคยถกูท�าร้าย”

อาตมารู้สึกตกใจอย่างมากกับสิ่งท่ีพูดออกไป แต่ผู้
หญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าอาตมานั้นรู้สึกตกตะลึงยิ่งกว่า ค�าพูด
เหล่านั้นไม่ได้มีการถูกไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า มันออกมาเอง
จากก้นบ้ึงของจติใจอนัเงยีบสงบของอาตมา ซึง่อาตมาเข้าใจ
ค�าพดูเหล่านัน้ได้ในทันที จงึกล่าวกบัเธอว่า

“อาตมาไม่มีทางท่ีจะเข้าใจในสิ่งท่ีโยมได้ประสบมา
หรอืเข้าใจความรู้สกึของโยม แต่สิง่ท่ีอาตมามองเหน็กค็อืจติ
วญิญาณอนัเข้มแขง็ภายในใจของโยม โยมจะสามารถหาทาง
เอาชนะความรูส้กึอนัสยดสยองนีไ้ด้เอง และเม่ือถงึเวลานัน้
โยมกจ็ะสามารถพูดอะไรบางอย่าง ซึง่แม้แต่อาตมาเองกไ็ม่
สามารถพูดได้ โยมจะสามารถมองลึกเข้าไปในดวงตาของ
เหย่ือทีถู่กท�าร้ายอกีคนหนึง่และบอกกบัเธอว่า “ฉนัเข้าใจว่า
เธอรูสึ้กอย่างไร เพราะฉนัเคยรู้สกึเช่นนัน้มาก่อน” แล้วโยม
ก็ยังสามารถท�าสิ่งที่ดียิ่งขึ้นกว่านั้นด้วยการบอกวิธีการแก้



ชวนม่วนชื่น ๒ 229

ปัญหาให้แก่เหยือ่ผูเ้คราะห์ร้ายคนนัน้โดยพดูว่า “จบัมือฉัน
ไว้นะ ฉนัรูว้ธิทีีจ่ะออกไปจากสถานการณ์อนัแสนโหดร้ายนี”้ 
ซึ่งอาตมาไม่สามารถท�าอย่างนั้นได้ และนั่นคือสิ่งที่อาตมา
ต้องการจะบอกเมื่อพูดว่า ‘โยมโชคดีมากที่เคยถูกท�าร้าย’ 
เพราะโยมจะสามารถช่วยเหลือคนอ่ืนๆ ได้อีกมากมายที
เดียว” 

หญิงผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นเข้าใจ บางครั้งค�าพูดของ
อาตมานัน้ กส็ามารถท�าให้ประสบการณ์อนัเลวร้ายทีเ่กดิขึน้
กลายเป็นสิ่งที่มีความหมาย และมอบหมายภาระหน้าที่อัน
ส�าคัญให้เธอปฏิบัติ ซึ่งไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่อตัวเธอเอง
เท่านัน้ แต่มนัเป็นการท�าให้คนอืน่ๆ อกีมากมายรูส้กึสบายใจ
ข้ึนด้วย



๗๐
เจ้�ช�ยกบ
- การปลูกฝัง -

กาลครัง้หนึง่ในฤดหูนาว หญงิสาวผูย้ากจนในชดุเสือ้ผ้าที่
เก่าราวกบัผ้าข้ีริว้ ก�าลังเกบ็ฟืนอยูใ่นป่าท่ีปกคลมุไปด้วย
หมิะ เพือ่ช่วยให้กระท่อมเลก็ๆ อนัหนาวเยน็อบอุน่ขึน้ เธอ
มองเห็นกบท่ีน่าเกลยีดทีส่ดุตวัหนึง่เท่าท่ีเคยเหน็มา หลบ
อยูท่ี่ก่ิงไม้เลก็ๆ ทีก่องอยูบ่นพืน้ดนิ “ว้าย” เธอร้องเสยีง
หลง “ฉันอยากจะอ้วก”

แล้วเจ้ากบประหลาดตัวนัน้กพ็ดูว่า “ได้โปรดอย่าเพิง่
อ้วกเลย มาช่วยผมก่อนเถอะ ผมเป็นเดก็ผูช้ายโชคร้ายทีถ่กู
แม่มดชั่วช้าสาปให้เป็นกบเพราะไม่ชอบเสียงดนตรีของผม 
จูบผมที แล้วค�าสาปก็จะเส่ือมคลายลง และเพื่อเป็นการ
ตอบแทน ผมจะท�าให้คณุมัง่คัง่ร�า่รวยและยอมเป็นทาสรบัใช้
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คณุตลอดไป”
ดังนั้น เด็กสาวผู้น่าสงสารก็หลับตาและจูบเจ้ากบตัว

นัน้
เจ้ากบตัวนั้นไม่ได้กลายเป็นเจ้าชาย เพราะว่าสมัยนี้

ราชนิกุลท้ังหลายมีองค์รักษ์คุ้มกันมากเกินไปจนกระทั่ง
บรรดาแม่มดชั่วร้ายไม่สามารถเข้ามาใกล้พอที่จะร่ายเวทย์
มนต์ใส่ได้ แต่มันเป็นอะไรที่ดียิ่งกว่านั้น เจ้ากบตัวนั้นได้
กลายร่างเป็นนักร้องเพลงป๊อปที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งหน้าตา
หล่อกว่าจสัตนิ บเีบ้อร์ (Justin Bieber) เสยีอกีแต่กร็�า่รวย
พอๆ กนั เขาและเธอได้เร่ิมมสีายสมัพนัธ์ต่อกนัและตอนนีก้็
ใช ้ชีวิตร ่วมกันอย่างมีความสุขตราบนิจนิรันดรอยู ่ใน
คฤหาสน์ทีริ่มหาดมาลบิู

เรื่องเล่าพวกนี้เป็นนิยายหลอกเด็กปรัมปราซ่ึงมีการ
หกัมมุเล็กๆ น้อยๆ แต่ความหมายของมันคอือะไร

ในปัจจบุนันีม้ ี ‘เจ้ากบน่าขยะแขยง’ อยูม่ากมาย แม่
สามี / แม่ยายของโยมก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น ถ้า
โยมลองเรียงตัวอักษรค�าว่า ‘mother-in-law (แม่สามี / 
แม่ยาย)’ เสยีใหม่ กจ็ะได้ค�าใหม่ว่า ‘Hitler-woman (ฮิตเล่อร์
หญิง)’ 

ดังนัน้ โยมจะ ‘จบู’ เจ้ากบน่าขยะแขยงแบบเดยีวกบั
แม่สาม ี/ แม่ยายหัวโบราณของโยมได้อย่างไรกนั

ภรรยาสาวชาวพุทธคนหนึ่งไม่ค่อยลงรอยกับแม่ของ
สามีแม้ว่าเธอจะพยายามอย่างไร ไม่ว่าลกูสะใภ้จะพดูหรอืท�า
อะไรกไ็ม่เคยถูกใจสกัอย่าง คุณแม่สามจีะคอยจบัผดิเธออยู่
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ตลอดเวลา ซ่ึงมนัท�าให้ภรรยาสาวคนนัน้แทบคลัง่
ลูกสะใภ้พยายามฝึกท�าสมาธ ิแต่กไ็ม่ได้ช่วยอะไร
เธอจึงพยายามแผ่เมตตาให้กับคุณแม่สามีทุกเช้าและ

เยน็ แต่กไ็ม่ได้ช่วยอะไรเลย
ต่อมาเธอพยายามสวดมนต์ แต่มนัไม่ได้ช่วยอะไรเช่น

กนั
เนื่องจากภรรยาสาวคนนั้นนับถือศาสนาพุทธนิกาย

มหายาน เธอจึงมกัสวดมนต์ขอพรต่อองค์เจ้าแม่กวนอมิ ซึง่
เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ดงัน้ันเช้าตรู่วนัหนึง่ เธอจึงสวด
มนต์ขอพรจากท่าน

เธอรูส้กึเพลยีมากจากความวิตกกงัวลเรือ่งคณุแม่สามี 
เธอจงึเผลอหลบัไปในขณะทีก่�าลงัสวดมนต์ แล้วเธอกฝั็นถงึ
องค์เจ้าแม่กวนอมิ เธอฝันเห็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาในชดุ
สขีาวอันพล้ิวไหวและทรงถอืแจกนัแห่งความเมตตา แต่เม่ือ
เธอมองดูพระพกัตร์ขององค์เจ้าแม่กวนอมินัน้ เธอต้องตกใจ
สุดขีด เพราะพระพักตร์ท่ีเห็นนั้นไม่เหมือนกับพระพักตร์
ปกตทิัว่ไปทีเ่ธอเคยเห็นตามรปูป้ันขององค์เจ้าแม่กวนอมิท้ัง
หลายที่ประดิษฐานอยู่ในวัด แต่กลับกลายเป็นใบหน้าของ
คณุแม่สามขีองเธอ

มนัเป็นนมิติหมายอย่างหนึง่ ทีท่�าให้จากวนันัน้เป็นต้น
มา ภรรยาสาวคนนัน้ถอืเสมอืนว่าคุณแม่สามีผูเ้ข้าใจยากนัน้
เป็นร่างทีแ่ปลงมาของเทพเจ้าแห่งความเมตตา

ด้วยการเปล่ียนแปลงในจิตใจต่อส่ิงท่ีเธอมีต่อคุณแม่
สาม ีท�าให้เธอได้รับผลด้านลบลดลง คุณแม่สามีเริม่ชอบลกู
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สะใภ้ และในไม่ช้าพวกเธอกก็ลายเป็นคูห่กูนั
นัน่คอืวธิหีนึง่ของการจบูเจ้ากบน่าขยะแขยงเพือ่ท�าให้

เวทมนตร์อนัชัว่ร้ายเสือ่มคลายลง เพราะความเคารพนบัถอื
ทีโ่ยมมต่ีอผูอ้ืน่จะเป็นสิง่ทีย้่อนกลับคืนมาสูโ่ยมเช่นกนั



๗๑
สิง่ทีไ่ม่ต้องขอ

- การไตร่ตรอง -

นานมาแล้ว ได้เกิดน�้าท่วมครั้งใหญ่ขึ้นในรัฐควีนส์แลนด์ 
พระสงฆ์รปูหนึง่ได้เกาะอยูบ่นหลงัคาโบสถ์ของท่าน ระดบั
น�้าก�าลังเพิ่มสูงขึ้นตอนที่เรือของหน่วยกู้ภัยมาช่วยชีวิต
ท่านไว้ “กระโดดลงมาในเรอืเลยครบัหลวงพ่อ” คนขบัเรอื
กล่าวด้วยความเคารพ “พวกเรามาช่วยหลวงพ่อแล้ว
ครบั”

“ไม่ต้องช่วย” พระสงฆ์รูปนัน้ตอบ “อาตมาเป็นสาวก
ขององค์เจ้าแม่กวนอมิ เทพเจ้าแห่งความเมตตา อาตมาเชือ่
มัน่ในองค์เจ้าแม่ เจ้าแม่จะต้องช่วยให้อาตมาปลอดภัย พวก
โยมกลับไปเถอะ”

พระสงฆ์รปูนัน้ไม่ยอมรบัการช่วยเหลอืจากหน่วยกู้ภัย 
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จนกระทัง่เรอืกู้ภยัล�าน้ันไม่สามารถรอต่อไปได้อกีเพราะต้อง
ไปช่วยคนอืน่ๆ 

ระดบัน�า้เร่ิมสงูขึน้อกี พระสงฆ์รปูนัน้ก�าลงัเกาะอยูบ่น
ช่อฟ้าของหลงัคาโบสถ์ขณะท่ีเรือล�าท่ีสองมาถงึ

“หลวงพ่อครับ” พวกหน่วยกู้ภัยตะโกน “ท่านเป็น
พระสงฆ์ท่ีน่าเคารพนับถือ พวกเรารู ้สึกซาบซึ้งในความ
ศรัทธาของท่าน หลวงพ่อกระโดดลงมาในเรือเถอะครับ 
ระดับน�า้ก�าลงัสงูขึน้มาเร่ือยๆ แล้วนะครบั”

“ไม่ไป” พระสงฆ์รูปนั้นตอบ “นี่เป็นการทดสอบ
ศรัทธาของอาตมา อาตมาสวดมนต์ขอพรจากองค์เจ้าแม่
กวนอิมมาตลอดชวีติ พระองค์จะต้องไม่ท�าให้อาตมาผดิหวงั 
องค์เจ้าแม่กวนอิมจะช่วยชีวิตอาตมาเอง พวกโยมไปเสีย
เถอะ”

ไม่ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจะพูดอย่างไร พระสงฆ์รูป
นัน้กไ็ม่ยอมกระโดดลงมาในเรือ ดงันัน้ พวกเขาจึงจากไป

ระดับน�้าสูงข้ึนอีก และพระสงฆ์รูปนั้นก�าลังยึดเสา
อากาศทีวีของวัดไว้แน่น ตอนที่เฮลิคอปเตอร์บินมาถึงและ
หย่อนบันไดเชอืกลงมา

“หลวงพ่อครับ” พวกเขาตะโกนผ่านโทรโข่งลงมา “นี่
เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับ ท่านได้พิสูจน์ความศรัทธา
ของท่านแล้ว ตอนนีข้อให้ท่านจบับนัไดไว้ให้แน่น เราจะดงึ
หลวงพ่อขึ้นมาจะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับ ระดับน�้าก�าลัง
สูงข้ึนเรือ่ยๆ แล้วครับ”

“อาตมาจะต้องบอกพวกโยมอีกกี่ครั้งกันนะ” พระ
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สงฆ์ผู้สงบนิง่ตะโกนด้วยความหงุดหงดิ “องค์เจ้าแม่กวนอมิ
จะช่วยชวีติอาตมา อาตมาศรัทธาในองค์เจ้าแม่กวนอมิ พวก
โยมไปเสียเถอะ”

พระสงฆ์ผูก้ล้าหาญปฏเิสธทีจ่ะคว้าบนัไดเชอืกเพือ่ให้
หน่วยกู้ภัยช่วยชีวิต โยมคงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ในเวลาต่อมา
ระดับน�้าสูงขึ้น และพระสงฆ์รูปนั้นก็จมน�้าตาย

เมือ่พระสงฆ์รปูนัน้ข้ึนไปบนสวรรค์ ท่านรูส้กึโกรธมาก 
ท่านตามหาองค์เจ้าแม่กวนอมิ เทพเจ้าแห่งความเมตตา เม่ือ
ท่านได้พบกบัองค์เจ้าแม่ ท่านกก็ล่าวแสดงความไม่พอใจต่อ
พระองค์

“อาตมามีศรัทธาต่อพระองค์อย่างยิ่ง แต่พระองค์
ท�าให้อาตมาผิดหวัง อาตมาเฝ้าบอกกับผู้คนที่ไม่มีความ
ศรทัธาเหล่านัน้ว่าพระองค์จะช่วยชวีติอาตมา แต่พระองค์ก็
ไม่ช่วย อาตมารูส้กึเสยีหน้า ผดิหวงั และหมดสิน้ทกุอย่างใน
ชีวิต ท�าไมพระองค์จึงไม่ท�าอะไรสักอย่างเพื่อช่วยชีวิต
อาตมา”

องค์เจ้าแม่กวนอมิทรงยิม้อย่างอ่อนโยนให้แก่พระสงฆ์
ซึง่เพิง่จมน�า้มา และทรงกล่าวตอบอย่างอ่อนโยนว่า “หลวง
พ่อหมายความว่าอย่างไรทีบ่อกว่าข้าไม่ยอมท�าอะไรเพือ่ช่วย
ชวีติท่าน ข้าไม่ได้ส่งเรอืสองล�ากบัเฮลคิอปเตอร์อกีหนึง่ล�าไป
หาท่านหรอกหรือ”

คราวนี ้โยมคงเข้าใจถงึสิง่ท่ีไม่ต้องอธษิฐานขอแล้วนะ



๗๒
คนต�บอด

นำ�คนต�บอด
- การไตร่ตรอง -

เมื่อไม่นานมาน้ี วัดท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งในแถบเทือกเขา
ทางภาคเหนือของอินเดีย ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันดีในเรื่องของ
พระสงฆ์ทีส่�าเรจ็มรรคผลขัน้สูงหลายรปู ได้มีการเลอืกตัง้
เจ้าอาวาสรปูใหม่ เพือ่เป็นผูน้�าของพวกเขา และเนือ่งจาก
ก�าลงัใกล้จะถงึฤดหูนาว บรรดาพระสงฆ์หนุ่มจงึถามพระ
อาจารย์รูปใหม่ของพวกท่านว่าฤดูหนาวปีนี้จะมีอากาศ
หนาวจดัหรอืเยน็สบาย

ฌานสมาธขิองท่านผูน้�ารูปใหม่นัน้ยงัไม่ได้พฒันามาก
พอที่จะสามารถพยากรณ์สภาพอากาศในอนาคตได้ แต่
อย่างไรกต็าม เพือ่ความไม่ประมาทและสร้างความประทบัใจ
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ให้แก่บรรดาสานศุษิย์ของท่าน ท่านจึงบอกว่าปีนีอ้ากาศจะ
หนาวจัด จึงขอให้พระสงฆ์ทุกรูปเกบ็สะสมไม้ฟืนไว้ให้มากๆ

สองสามวันต่อมา ท่านคิดขึ้นมาได้ว่าท่านน่าจะ
โทรศัพท์ไปที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจ�าท้องถิ่นและขอพูด
สายกบัศาสตราจารย์ด้านอตุนุยิมวทิยา ซึง่บงัเอญิเป็นผูท้รง
คุณวุฒิสูงสุดจากมหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด (Oxford 
University) “ท่านศาสตราจารย์” ผูส้อบถามนรินามกล่าว 
“ฤดูหนาวปีนีจ้ะมอีากาศหนาวไหม”

“สัญญาณต่างๆ ได้แสดงให้เห็นว่า ฤดูหนาวปีนี้จะ
หนาวเย็นมากครับ” ศาสตราจารย์ด้านอตุนุยิมวทิยากล่าว

เม่ือได้รับค�าตอบเช่นนั้น ท่านเจ้าอาวาสจึงส่ังให้พระ
สงฆ์ทัง้หลายเกบ็ไม้ฟืนให้มากขึน้กว่าเดมิในวนัต่อมา

อีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมา ท่านเจ้าอาวาสก็โทรศัพท์ไปที่
สถานีอุตุนิยมวิทยา โดยท�าเป็นผู้สอบถามนิรนามอีกครั้ง 
“ท่านศาสตราจารย์ สภาพอากาศยงัมท่ีาทีจะท�าให้ฤดหูนาว
ปีนีม้อีากาศหนาวเยน็มากตามทีท่่านได้พยากรณ์ไว้เมือ่คราว
ทีแ่ล้วอยู่หรอืเปล่า”

“สัญญาณต่างๆ นั้นดูเลวร้ายลงด้วยครับ” ท่าน
ศาสตราจารย์ตอบ “ดเูหมอืนว่าปีนีอ้ากาศจะหนาวจดัมาก
เลยนะครบั”

ในเช้าวันต่อมา ท่านเจ้าอาวาสจึงประกาศให้พระ
ลกูวดัเกบ็รวบรวมไม้ฟืนให้ได้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได้ เพราะ
ท่านได้หยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าฤดูหนาวปีนี้จะมีอากาศ
หนาวเย็นทีสุ่ดเท่าท่ีเคยเกดิขึน้ในบริเวณเทือกเขาแห่งนี้
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เมื่อท่านเจ้าอาวาสรู้สึกว่าท่านชักจะท�าอะไรเกินเลย
ไปเสียแล้ว และถ้าทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ท่านคงจะ
ต้องเสียชื่อเสียงอย่างมาก ท่านเจ้าอาวาสจึงโทรศัพท์ไปหา
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาประจ�าท้องถ่ินอีกครั้ง “ท่าน
ศาสตราจารย์ ท่านแน่ใจนะว่าสญัญาณต่างๆ ท�าให้พยากรณ์
ได้ว่าฤดูหนาวปีนีจ้ะหนาวจดัมาก”

“แน่นอนอย่างยิง่ครับ” ท่านศาสตราจารย์ตอบ “อนั
ที่จริง สัญญาณต่างๆ ก�าลังเลวร้ายลงอีกในวันนี้ และดู
เหมอืนว่าฤดหูนาวปีนีจ้ะหนาวจดัมากจรงิๆ ครบั”

“ท�าไมท่านจงึแน่ใจมากขนาดนัน้” ผูส้อบถามนรินาม
กล่าว

“ก็เพราะว่า” ท่านศาสตราจารย์ผู้คงแก่เรียนกล่าว
ตอบ “พระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดในวัดประจ�าท้องถิ่นของ
เราก�าลังพากันเก็บรวบรวมฟืนกันอย่างโกลาหลเลยนะสิ
ครบั”

เพื่อนคนที่ส่งเรื่องเล่าน้ีมาให้อาตมาบอกว่า เร่ืองน้ี
สามารถน�ามาเปรียบเทียบได้กับการด�าเนินงานของตลาด
หุน้ บางทมีนัอาจจะเป็นจริงอย่างท่ีเขาพดูกไ็ด้



๗๓
ช้�งนสิยัไม่ดี

- การปลูกฝัง -

สวนสัตว์ท้องถิ่นแห่งหนึ่งมีช้างพังที่สุภาพนุ่มนวลเชือก
หน่ึงชือ่เอล็ลี ่ มนัยนิดใีห้พวกเดก็เล็กๆ ลบูคล�างวงยาวๆ 
ของมนั หรอืให้พวกเขาน่ังบนหลังอนัแขง็แรงของมันแล้ว
พาเดินไปรอบๆ เพราะความจริงแล้วมันชอบให้คนมา
สนใจ ถึงแม้ว่าบางครัง้มนัจะเคยฝันถงึป่าอนัหนาทบึทีมั่น
อยูม่าต้ังแต่เกิด และได้ว่ิงเล่นไปทัว่ๆ อย่างมีเป็นอสิระ แต่
มันก็ยังจ�าตอนท่ีเกือบจะถูกเหล่านายพรานฆ่า และช่วง
เวลาที่ต้องหิวโหยเพราะไม่สามารถหาอาหารกินได้ ชีวิต
ในสวนสัตว์เป็นชีวิตที่สะดวกสบาย มีอาหารเอร็ดอร่อย
มากมาย มีหมอคอยดแูล และมคีอกท่ีปรบัอากาศเยน็ฉ�า่
ซ่ึงมนัเข้าไปหลบความร้อนในระหว่างวันได้ มันเป็นช้างที่
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มคีวามสขุมาก
วนัหนึง่ เมือ่เดก็นกัเรียนกลุม่หน่ึงก�าลงัหยอกล้อเอล็ลี่

อยู่ข้างๆ ใบหู เอ็ลลี่ก็พ่นน�้าออกมาจากงวงใส่เด็กนักเรียน
เหล่านัน้รวมท้ังครูของพวกเขาจนเปียกโชก เวลาต่อมา ขณะ
ที่คนดูแลเอ็ลลี่ก�าลังเก็บกวาดขี้ช ้างออกจากคอกเพื่อ
ท�าความสะอาด มันได้ผลักคนดูแลคนนั้นล้มหัวทิ่มเข้าไปที่
กองข้ีช้างกองใหญ่มาก เอล็ลีเ่ร่ิมกลายเป็นช้างนสิยัไม่ด ีและ
ในเวลาอีกไม่นานมันก็ขว้างปาผลไม้เน่าเสียใส่นักท่องเท่ียว
ทีม่าดูมนั รวมท้ังไม่ยอมให้เดก็ๆ เข้าใกล้มนัแม้แต่น้อย

หัวหน้าสวนสัตว์ได้เชิญสัตวแพทย์มาตรวจดูว่าเอ็ลลี่
ป่วยเป็นโรคอะไร จึงท�าให้มันกลายเป็นช้างที่นิสัยไม่ดี แต่
สัตวแพทย์ก็ไม่พบอาการป่วยใดๆ ต่อมาพวกเขาจึงลองให้
นกัจิตวทิยาช้างมาตรวจด ู ซึง่เขาได้แนะน�าว่าเอล็ลีน่่าจะอยู่
ในช่วงวัยทอง เพียงเพราะเขาเห็นว่าเอ็ลลี่เป็นช้างเพศเมีย 
แต่สัตวแพทย์กต็ดัประเดน็นัน้ท้ิงไปในเวลาต่อมา ขณะเดยีว
กนัเอ็ลล่ีกม็อีารมณ์ฉนุเฉยีวมากขึน้เร่ือยๆ

ต่อมา มีคนแนะน�าว่าเอ็ลลี ่ อาจโดนวญิญาณร้ายเข้า
สิง ดังนัน้ พวกเขาจงึนมินต์พระสงฆ์มาช่วย

มพีระสงฆ์ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบรปูหนึง่ ท่านสามารถ
มาที่สวนสัตว์ได้เฉพาะในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการ
ท�าวัตรปฏิบัติตามปกติแล้วเท่านั้น ดังนั้น ช่วงเย็นวันหนึ่ง
หลังจากที่สวนสัตว์ปิดแล้ว พระสงฆ์รูปนั้นก็นั่งสมาธิอยู่ใน
ความมดืตามล�าพังท่ีด้านนอกของคอกของเอล็ลี่

ตอนประมาณห้าทุม่ การท�าสมาธขิองพระสงฆ์รปูนัน้
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ถกูรบกวนด้วยเสยีงกระซบิท่ีฟังดอูนัตราย และเสยีงหวัเราะ
แบบภูตผีปีศาจ นั่นเป็นเสียงผีหรือนี่ หรือจะเป็นเสียงของ
พวกค้างคาวดูดเลือด เสียงเหล่าน้ันดังมาจากหลังคอกของ
เอล็ล่ีนัน่เอง

พระสงฆ์รูปนั้นหยุดพักการท�าสมาธิชั่วคราวและเดิน
ออกไปส�ารวจดู ท่านเห็นร้านขายต้นไม้แห่งหนึ่งที่อยู่ด้าน
หลังของสวนสัตว์ และที่ลานหลังร้านซึ่งอยู่ติดกับด้านหลัง
ของคอกที่เอ็ลลี่ก�าลังนอนหลับอยู่ มีกลุ่มมิจฉาชีพทั้งชาย
และหญิงก�าลังมารวมตวักนัอย่างลบัๆ พระสงฆ์รปูนัน้ค่อยๆ 
ย่องเข้าไปใกล้จนได้ยินว่า พวกมันคือคนขายยาเสพติดที่
ก�าลังปรกึษาหารือกันเร่ืองธรุกจิอันชัว่ช้าของพวกมันในช่วง
เย็น ไอ้พวกคนขายยาเสพติดก�าลังปรึกษากันเรื่องการ
ลงโทษอันโหดเหี้ยมที่พวกมันกระท�าต่อคนที่ติดเงินค่ายา
เสพติด นีเ่อง ทีเ่ป็นสาเหตขุองนสิยัท่ีเปลีย่นไปของเอลลี่

ในค�า่วนัต่อมา ต�ารวจมาดกัรอพวกคนขายยาเสพติด
และจับพวกมนัได้ท้ังหมด ส่วนพ้ืนท่ีท่ีพวกคนขายยาเสพตดิ
เคยใช้ประชุมกนันัน้ พระสงฆ์รูปนัน้กไ็ด้จดัเป็นสถานทีใ่ช้ใน
การนัง่สมาธแิก่บรรดาผูเ้ลือ่มใสท่าน และสนทนาธรรมเกีย่ว
กบัเรือ่งความเมตตาและความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ทัง้ในอดตีและ
อนาคต รวมทั้งการให้อภัยแก่บุคคลที่ท�าให้พวกเขาผิดหวัง 
และยังได้ร่วมกันสวดบทแผ่เมตตาให้แก่ผู้คนทั่วโลกและแก่
สิง่มชีวีติทัง้ปวง โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่ช้าง

เอ็ลลี่เริ่มกลับมาเป็นช้างท่ีมีเมตตาและโอบอ้อมอารี
ยิง่ขึน้ หลงัจากน้ันอกีสองสามวนัมันก็กลบัไปเป็นช้างท่ีน่ารกั
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เหมอืนเดมิและกเ็ล่นกบัเดก็ๆ อย่างสนุกสนาน แม้แต่กบัเดก็
เกเรทีสุ่ด

นิทานเร่ืองนี้ได้ดัดแปลงมาจากนิทานชาดกเก่าแก่
เรื่องหนึ่ง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สัตว์ก็สามารถได้รับ
อิทธพิลจากพฤตกิรรมของคนอืน่ได้ ดังนัน้ ถ้าโยมมคีูส่มรสที่
มีอารมณ์หงุดหงิดตลอดทั้งวัน หรือมีลูกชายหรือลูกสาววัย
รุน่ทีก่�าลงัท�าให้โยมปวดหวั กใ็ห้จับคนเหล่านัน้มาเข้าวดัสัก
สองสามวนั ถ้าพวกเขาไม่เปลีย่นเป็นคนนุม่นวลใจดมีีเมตตา
เหมือนกับพระสงฆ์แล้วละก็ บางทีพระสงฆ์ก็อาจจะกลาย
เป็นคนทีม่อีารมณ์หงุดหงดิเหมอืนพวกเขาก็ได้



๗๔
ก�รพนนั
- การปลูกฝัง -

เพ่ือนคนหนึง่ของอาตมาก�าลังพกัผ่อนอยูท่ีบ้่าน ตอนท่ีเขา
ได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นหู “หวัดดี หวัดดี” แต่เมื่อเขามองดู
รอบๆ ก็ไม่เห็นใครเลย “หวัดดี หวัดดี” เขาได้ยินเสียง
เรียกอีกครั้ง แต่ประตูและหน้าต่างบ้านก็ปิดหมด ดังนั้น 
เขาจงึคดิว่าเขาคงจะหแูว่วไปเอง

“หวดัดี หวดัด”ี เขาได้ยนิเสียงเรยีกเป็นครัง้ทีส่าม ที่
ดังและชดัเจนมากจนแน่ใจว่าไม่มทีางจะหูแว่วแน่ๆ 

“หวดัดี ไปเท่ียวบ่อนคาสโินส”ิ เสยีงนัน้กล่าว
มันคงไม่ใช ่ทุกวันท่ีใครจะได้รับความช่วยเหลือ

ทางการเงินจากสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังนั้น เขาจึงรีบแต่งตัว 
หยิบเงนิสดติดตวัไปจ�านวนหนึง่แล้วกไ็ปท่ีบ่อนคาสโิน ขณะ
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ทีเ่ขาเดินเข้าไปในบรเิวณบ่อนการพนนัทีต่กแต่งด้วยสสีนัอนั
สะดุดตา เขาก็ได้ยินเสียงสวรรค์พูดขึ้นอีกครั้ง “ไปที่โต๊ะรู
เลทท์ ไปทีโ่ต๊ะรูเลทท์” ดงันัน้ เขาจงึเดนิไปทีโ่ต๊ะรเูลทท์

“วางเงนิ ๑๐๐ เหรยีญลงไปทีช่่องหมายเลข ๖ วางเงนิ 
๑๐๐ เหรียญลงไปท่ีช่องหมายเลข ๖” ดงันัน้ เขากว็างเงิน 
๑๐๐ เหรียญลงไปท่ีช่องหมายเลข ๖ 

เจ้ามือหมุนวงล้อ แล้วก็โยนลูกบอลเล็กๆ ลงไป 
ลูกบอลลูกนัน้ตกลงไปท่ีช่องหมายเลข ๖ “ไชโย” เขาได้ยนิ
เสียงลึกลับนัน้ส่งเสยีงร้อง

“วางเงนิท่ีได้มาท้ังหมดท่ีช่องหมายเลข ๑๗ วางเงนิท่ี
ได้มาทัง้หมดท่ีช่องหมายเลข ๑๗” เสยีงนัน้กล่าว ดงันัน้เขา
จึงวางเงนิท้ังหมดท่ีช่องหมายเลข ๑๗

เจ้ามือหมุนวงล้อ แล้วก็โยนลูกบอลเล็กๆ ลงไป 
ลูกบอลลูกนัน้ตกลงไปท่ีช่องหมายเลข ๑๗ “วูฮู้้” เขาได้ยนิ
เสียงลึกลับร้องด้วยความยนิดี

 “วางเงินท้ังหมดท่ีช่องหมายเลข ๒๓ วางเงนิทัง้หมด
ที่ช่องหมายเลข ๒๓” ดังนั้น เขาจึงวางเงินที่มีจ�านวนกว่า
หนึง่แสนเหรียญลงไปท่ีช่องหมายเลข ๒๓

เจ้ามือหมุนวงล้ออีกคร้ัง แล้วก็โยนลูกบอลลงไป 
ลูกบอลลูกนัน้ตกลงไปท่ีช่องหมายเลข ๒๓ จากนัน้กก็ระเด้ง
ไปทีช่่องหมายเลข ๒๔ แล้วกห็ยดุอยูใ่นช่องนัน้ เพือ่นของ
อาตมาเสยีเงนิหมดตวั จากนัน้ เขากไ็ด้ยนิเสยีงมหศัจรรย์พดู
อย่างชดัเจนว่า “ขอโทษนะ ขอโทษจริงๆ”

แม้แต่เสยีงมหศัจรรย์ยงัท�าผดิได้ ดงันัน้ อย่าไว้ใจใคร
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เรือ่งแบบนีอี้ก
คนมากมายเล่นพนนัเพราะว่า พวกเขาคิดอย่างโง่เขลา

ว่าการได้ยนิเสียงมหัศจรรย์ การสวดอธษิฐานตามโบสถ์หรอื
วดั หรอืการให้สญัญาต่างๆ เช่น “ลกูจะยอมเลกิสบูบหุรีถ้่า
ลกูเล่นพนนัชนะ” จะช่วยให้พวกเขาชนะการพนนัได้ โยมไม่
ได้แตกต่างไปจากคนท่ัวๆ ไป โยมไม่มทีางเอาชนะการพนนั
ได้ การพนนัต่างหากท่ีชนะโยม

เหมือนกับคนท่ีชอบเชียร์ฟุตบอล ขณะที่นั่งดูการ
แข่งขันคู่ส�าคัญทางทีวีอยู่ที่บ้านและร้องตะโกนว่า “ส่งลูก
เลย ยงิเลย เรว็ๆ” พวกเขาคิดว่า จะท�าให้เกมเปลีย่นไปได้
ด้วยการร้องตะโกน แต่ถ้าลองคิดดอูย่างมเีหตผุล โยมก�าลงั
ตะโกนใส่โทรทัศน์ แต่นักกีฬาเหล่านั้นอยู่ไกลออกไปเป็น
ร้อยๆ ไมล์และไม่มทีางได้ยนิเสยีงของโยม เสยีงเชยีร์ของโยม
นัน้ไร้ประโยชน์ ดงันัน้ จงนัง่ลง และหุบปาก

เช่นเดียวกับนักพนันที่ชอบร้องตะโกนอยู่ที่ตู้สล๊อต
แมชชนี “ออกมาส ิออกมาส”ิ ตูเ้ล่นพนนัหยอดเหรยีญพวก
นัน้ไม่มหี ูมนัไม่มวีนัได้ยนิค�าอ้อนวอนของโยม โยมไม่มีพลงั
อ�านาจทีจ่ะชนะการพนันได้ เมือ่โยมละท้ิงความคดิทีว่่าโยม
นั้นแตกต่างจากคนอื่นๆ และเข้าใจว่าไม่มีใครสามารถ
เอาชนะการพนนัได้ เมือ่นัน้ โยมกจ็ะเลกิเล่นการพนนัได้



๗๕
พระสงฆ์และภกิษณุี

มกัมโีชคเรือ่งก�รพนนั
- การปลูกฝัง -

อาตมาไม่เข้าใจว่าท�าไม แต่ดูเหมือนว่าพระสงฆ์และ
ภิกษุณีในศาสนาพทุธจะมโีชคเรือ่งการพนนั และนีอ่าจจะ
เป็นเหตผุลว่าท�าไมพวกท่านจงึไม่ได้รบัอนญุาตให้เล่นการ
พนนั

 ภิกษุณีในพุทธศาสนาผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง เพิ่งจะ
เสร็จสิ้นการสอนท�าสมาธิในสหราชอาณาจักร และได้หยุด
พักฉันอาหารกลางวันในระหว่างเดินทางไปสนามบิน
ฮทีโธรว์ โดยร้านอาหารทีท่่านและผูติ้ดตามได้เลอืกทีจ่ะทาน
อาหารกนันัน้อยูต่ดิกบัผบัแบบองักฤษแห่งหนึง่ ซึง่การเข้าไป
ทานอาหารในร้านแห่งนั้นจะต้องเดินผ่านผับนี้เข้าไป หลัง
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จากทานอาหารเสร็จ คนขบัรถต้องการก�าจดัเศษเหรยีญทีมี่
อยู่ด้วยการหยอดใส่ตู้เล่นพนันที่บาร์เหล้า เธอได้หยอด
เหรยีญสองปอนด์เหรียญหนึง่ลงไปตอนท่ีภกิษณุเีดนิผ่านมา

“ท่านเป็นผูม้บีารมนีะคะ ท่านช่วยโยกมือจบัทีตู่น้ีใ้ห้
หน่อยสิท่าน” คนขบัรถกล่าว

ในจังหวะนัน้เอง ภกิษณุรูีปนัน้ไม่ได้คิดอะไรแล้วกโ็ยก
คันโยกของตู้สล๊อตแมชชีน ลูกล้อทั้งหมดหมุนติ้วก่อนที่จะ
หยดุทลีะอัน แจ๊คพ็อท แจ๊คพอ็ท แจ๊คพอ็ท เสยีงกริง่ทีตู่พ้นนั
ส่งเสยีงดังลัน่และไฟกก็ระพรบิไม่หยดุ ขณะทีเ่งนิหลายพนั
ปอนด์ไหลออกมาจากตู้นั้น และหล่นลงไปที่จีวรของท่านที่
ได้รบัการตัดเยบ็แบบเรียบง่ายนัน่เอง

ลูกค้าที่อยู่ในผับจ�านวนมากเงียบกริบและจ้องมอง
เขมง็ พนกังานประจ�าบาร์เหล้าหยบิกระดิง่อนัเลก็ๆ ขึน้มา
และสั่นกระดิ่ง จากนั้น เขาก็ประกาศต่อภิกษุณีผู ้อยู ่ใน
อาการตกตะลึงว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติอันยาวนาน หาก
ใครชนะรางวลัแจ๊คพอ็ท จะต้องซือ้เหล้าเลีย้งทกุๆ คนทีอ่ยู่
ในบาร์คนละหนึง่แก้ว

ดังนั้น จึงเป็นครั้งแรกในระยะเวลา ๒๕๐๐ ปีใน
ประวตัศิาสตร์ของพทุธศาสนา ทีภิ่กษุณใีนพทุธศาสนาได้ซือ้
เหล้าวสิกี ้ยนิและโทนคิ และเบยีร์ให้แก่ลกูค้าผูมี้ความสขุใน
บาร์เหล้าแห่งนัน้

ส่วนเรือ่งเล่าเกีย่วกบัการพนนัของอาตมามีอยูว่่า เม่ือ
สองสามปีก่อนลกูศษิย์คนหนึง่นมินต์อาตมาไปท�าบญุวนัเปิด
ร้านใหม่ของเพือ่น แต่มนัเป็นความผดิพลาดของอาตมาเอง
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ทีไ่ม่ได้ถามว่าร้านนัน้เป็นร้านขายอะไร
เมื่ออาตมาเดินทางไปถึงศูนย์การค้าแห่งนั้นในตอน

เช้าตรู ่ เพือ่ท�าบญุวนัเปิดร้าน อาตมาพบว่าร้านแห่งนัน้เป็น
แผงขายล๊อตเตอร่ี ซึง่เป็นสนิค้าเพยีงอย่างเดียวของร้าน มัน
สายเกินไปท่ีจะปลีกตัวจากการท�าบุญเปิดร้านนั้น ดังนั้น
อาตมาจึงอวยพรให้แผงขายล๊อตเตอรี่แผงนั้นมีความเจริญ
รุง่เรอืงเช่นเดยีวกบัท่ีอาตมาอวยพรให้แก่คลนิกิหมอ

สองปีต่อมา อาตมาได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับสุด
สัปดาห์ ซึ่งมีบทความพิเศษเกี่ยวกับแผงขายล๊อตเตอรี่แผง
นั้น ที่มีชื่อเรื่องว่า ‘ร้านขายล๊อตเตอร่ีที่โชคดีที่สุดใน
ออสเตรเลยี’ แล้วร้านนัน้อยูท่ี่ไหนน่ะเหรอ อาตมาจะไม่บอก
หรอกนะ และอาตมาก็จะไม่ไปท�าบุญวันเปิดร้านขายล๊อต
เตอรีอี่กแล้ว



๗๖
ป�ฏหิ�รย์ิ

- ฉันทะ -

ในฐานะที่ได ้รับการศึกษาทางด้านฟิสิกส์เชิงทฤษฎี 
(Theoretical Physics) จากมหาวทิยาลยัเคมบริดจ์มา
ก่อน อาตมาไม่ค่อยจะยอมรบัเรือ่งปาฏหิารย์ิหรอก แต่มี
อยู่เหตกุารณ์หนึง่ทีอ่าตมาไม่สามารถหาค�าอธบิายใดๆ ได้

ในงานฉลองครบรอบสามสิบปีของพุทธสมาคมแห่ง
ออสเตรเลียตะวันตก (Buddhist Society of Western 
Australia) ของพวกเราน้ัน เป็นช่วงเวลาท่ีพวกเราจะฉลอง
ความส�าเรจ็ของการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งจากจดุเริม่ต้นเล็กๆ 
และแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาได้เข้ามาถึงออสเตรเลีย
ตะวันตกแล้ว เราได้เช่าสถานที่กลางแจ้งซึ่งอยู่ใจกลางที่สุด
ในศนูย์กลางธรุกิจของเมอืงเพร์ิธ ท่ีเรียกว่า สพุรมี คอร์ท การ์
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เด็นส์ (Supreme Court Gardens) และสิง่ทีท่�าให้พวกเรา
ต้องประหลาดใจกค็อืสถานท่ีจดังานกว่็างในวนันัน้พอด ีพวก
เราได้เช่าพระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่องค์ใหม่มาจากเมือง
ไทยเพือ่น�ามาประดษิฐานในงานวนันัน้ด้วย พวกเรานัน้ยอม
จ่ายเต็มที่กับค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดเวที เต็นท์ขนาดใหญ่ 
อาหารและการบันเทิงต่างๆ พวกเราได้เชิญ ฯพณฯท่าน 
ดร.เจฟฟ์ แกลลอป ผู้ว่าการรัฐออสเตรเลียตะวันตก คณะ
เอกอัครราชทูต และแขกผูม้เีกยีรตมิากมายมาร่วมงาน ซึง่ได้
จัดให้มีขึ้นในเย็นวันอาทิตย์ อันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง
ของเดือนพฤษภาคม และเป็นคืนท่ีส�าคญัทีส่ดุในปฏทินิของ
ชาวพทุธ การเตรียมงานดงักล่าวนัน้มอีปุสรรคมากมาย แต่
ทกุอย่างกผ่็านไปได้ด้วยดี

ในเช้าของวนัท่ีจดังาน อาตมาตืน่ขึน้มาพบว่าฝนก�าลงั
ตกหนกั พยากรณ์อากาศได้แจ้งว่าสภาพอากาศจะแย่ลงกว่า
เดิม มกีารออกประกาศแจ้งเตอืนเร่ืองพายใุนเมืองเพร์ิธ และ
คาดว่าพายุดังกล่าวจะมีความรุนแรงสูงสุดในเวลาหนึ่งทุ่ม 
ซ่ึงเป็นเวลาเดยีวกนักบัท่ีงานของพวกเราจะเริม่ขึน้

ขณะท่ีก�าลงัจดัเตรียมงานกนัอยูต่ลอดทัง้วนั พวกเรา
ทกุคนตวัเปียกโชกด้วยสายฝนทีต่กหนกัติดต่อกนัตลอดเวลา 
ทางหน่วยงานของท่านผู้ว่าการรัฐโทรศัพท์มาหาอาตมาถึง
สามครัง้เพือ่สอบถามว่า “งานจะยกเลกิหรอืเปล่าครบั มกีาร
พยากรณ์ว่า พายจุะพัดรุนแรงขึน้นะครบั” อาตมากไ็ด้ตอบ
ไปเหมอืนกนัทัง้สามครัง้ว่า “ไม่ยกเลกิ” เพือ่นของอาตมาคน
หนึ่งที่ท�างานเป็นกะลาสีเรือพาณิชย์มาเกือบทั้งชีวิต ชี้ให้
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อาตมาดูมาตรวัดความกดอากาศท่ีลดต�่าลง และอธิบายให้
ฟังว่า จากประสบการณ์ในการใช้ชวีติอยูก่ลางทะเลมาเกอืบ
ทั้งชีวิตนั้น บอกให้เขารู้ว่าจะเกิดพายุอย่างรุนแรงแน่นอน 
แม้แต่พระลูกวดัรูปหนึง่ ได้พาอาตมาเลีย่งออกมา และเตอืน
ให้อาตมาเลกิหลอกตวัเองแล้วกย็กเลกิการจดังาน แต่อาตมา
ได้ปฏิเสธอีกเช่นกนั

สีส่บิห้านาทก่ีอนทีพ่ธิกีารจะเริม่ต้นขึน้ ฝนได้หยดุตก
อย่างน่าอัศจรรย์ อกีสบิห้านาทก่ีอนทีบ่คุคลส�าคญัท่านแรก
จะมาถึง เจ้าหน้าท่ีจัดงานคนหนึ่งเดินเข้ามาหาอาตมาใน
เตน็ท์ด้วยอาการร้องไห้สะอกึสะอืน้ขณะทีอ่าตมาก�าลังปรับ
แต่งอะไรบางอย่างเป็นครัง้สดุท้าย “ออกมาเรว็ๆ ค่ะ ออกมา
เรว็ๆ ค่ะ” อาตมาคิดว่าอาจจะมบีางอย่างผดิพลาดอย่างร้าย
แรงเกดิข้ึน แต่เธอเพียงแค่ชีไ้ปบนท้องฟ้า ซ่ึงเมฆได้เคลือ่น
ตัวออกจากกันเป็นคร้ังแรกของวันนั้นเพ่ือเปิดทางให้เห็น
พระจันทร์เต็มดวงอนัเจดิจรัส

ครู่ต่อมา ท่านผู้ว่าการรัฐและบรรดาแขกผู้มีเกียรติ
ท่านอ่ืนๆ ทัง้หมดได้มาถงึบริเวณพธิ ีเจ้าหน้าทีข่องคณะถ่าย
ท�าภาพยนตร์คนหนึ่งเดินตามหลังอาตมาและพูดซ�้าแล้วซ�้า
อกีว่า “ปาฏิหารย์ิจริงๆ ปาฏหิาริย์จริงๆ” พวกเราได้ด�าเนนิ
พิธีการเฉลิมฉลองท่ามกลางอากาศที่แห้งสนิท ภายใต้
แสงจันทร์อันส่องสว่างสกุใส

หลังจากการจัดงานได้เสร็จสิ้นลง เมฆเคลื่อนตัวเข้า
มาปกคลุมท้องฟ้าแล้วฝนกเ็ทลงมาตลอดท้ังคนื ในเช้าวนัรุง่
ขึน้สถานทีจั่ดงานมนี�า้ท่วมสงูประมาณสองนิว้ และทางด่วน
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ทีอ่ยูต่ดิกนัก็ถกูน�า้ท่วมเช่นกนั มแีขกหลายคนทีเ่ราเชญิไปไม่
สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากบริเวณชานเมืองที่ออกไป
ทางทศิเหนอื ทิศใต้ ทิศตะวนัออก และทศิตะวนัตกนัน้ มีฝน
กระหน�า่ลงมาอย่างต่อเนือ่ง และต้นไม้จ�านวนมากก็หกัโค่น
ลงมา คนเหล่านัน้ไม่เชือ่ว่าพวกเราได้จดังานในสภาพอากาศ
ทีแ่ห้งสนทิ บริษทัท่ีพวกเราเช่าเวทีและเตน็ท์มาใช้ในการจดั
งาน เขียนอีเมล์มาว่า “พวกเราไม่รู้จักหรอกนะว่าท่าน
อาจารย์พรหมเป็นใคร แต่พวกเราอยากจะถามท่านว่าม้าตวั
ไหนจะชนะการแข่งขนัในวนันี”้

มันไม่ใช่เพียงแค่ฝนหยุดตกเท่านั้น แต่เป็นพายุลูก
มหึมาที่ไม่ได้เคลื่อนตัวเข้ามาที่สถานที่จัดงานของพวกเรา
เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ คงจะไม่มคี�าอธบิายอืน่ใดส�าหรบัเรือ่ง
นี ้นอกจากมนัคือปาฏหิาริย์



๗๗
พ่อครบั 
- ปัญญา -

ค�า่วนัหนึง่ คณุพ่อคนหนึง่กลับมาจากทีท่�างานและพบว่า
ลกูชายวยัหกขวบของเขาก�าลังรอเขาอยู ่เดก็น้อยถามพ่อ
ว่า

“พ่อครบั พ่อท�างานได้เงนิเท่าไหร่เหรอ”
“มาถามอะไรตอนนีล่้ะลกู พ่อก�าลงัเหนือ่ย”
“แต่ พ่อครับ เค้าให้พ่อเท่าไหร่ต่อชัว่โมงอะครบั”
“นี่ พ่อบอกว่าพ่อเหนื่อย และนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไร

ของลูก” พ่อตะโกนด้วยความหงดุหงิด
“แต่พ่อครับ ผมอยากรู้ว่าเค้าให้เงินพ่อเท่าไหร่ต่อ

ชัว่โมง...”
“พอได้แล้ว” พ่อผูฉ้นุเฉยีวตะโกนออกมา “กลบัไปที่
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ห้องเด๋ียวนี”้
หลังจากที่พ่อได้พักผ่อนสักครู่ เขาก็เริ่มรู้สึกผิดที่ได้

ตะโกนใส่ลูกชายวัยหกขวบของเขา มันเป็นเพราะว่าความ
เหนือ่ยล้าท่ีท�าให้เขาสตแิตกไป ดงันัน้เขาจงึขึน้ไปทีห้่องของ
ลูกชายของเขาและเข้าไปขอโทษลกูชาย

“ลกู พ่อเพิง่กลบับ้านมาจากการท�างานทียุ่ง่มาก พ่อ
ขอโทษที่ตะโกนใส่ลูกนะ พ่อไม่รู้หรอกว่าเด็กหกขวบจะ
อยากรู้ไปท�าไมว่าพ่อได้ค่าจ้างเท่าไหร่ แต่จะบอกให้ก็ได้ว่า 
๒๕ ดอลล่าร์ต่อชัว่โมง”

“ขอบคุณครับพ่อ” ลูกชายตอบพร้อมกับยิ้มออกมา 
“งัน้ ผมขอยมืซกั ๑๕ ดอลล่าร์ได้ไหมครบั”

พ่อเกือบจะโกรธขึ้นมาอีกครั้ง แต่คราวนี้เขาสามารถ
หยุดอารมณ์ท่ีขึน้มาได้ทัน เขาคิดว่าการตะโกนใส่ลกูของเขา
เพยีงแค่ครัง้เดียวกม็ากเกินไปแล้ว เขาจึงพยายามอดทนและ
ยืน่เงนิ ๑๕ ดอลล่าร์ให้กบัลกูชาย

“ขอบคุณครับพ่อ” ลกูชายตอบ หลงัจากนัน้เดก็น้อย
ก็เอื้อมมือไปเปิดลิ้นชักหัวเตียงและหยิบเศษเหรียญที่มีอยู่ 
เขานับเศษเหรียญได้ ๑๐ ดอลล่าร์และยื่นไปให้พ่อของเขา
พร้อมกบัเงิน ๑๕ ดอลล่าร์ท่ีเพ่ิงยมืมา

“พ่อครับ ผมขอซือ้เวลาพ่อซกัช่ัวโมงนงึนะครบั”



๗๘
ผูห้ยัง่รู้
- ปัญญา -

พระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนนั้น จะทรงมีบรรดาข้าราช
บรพิารทีม่คีวามฉลาดหลกัแหลมทีส่ดุในแผ่นดินตามเสด็จ
อยู่เสมอ มีข้าราชบริพารผู้ฉลาดหลักแหลมผู้หนึ่งซึ่งมี
ปัญญาเฉียบคมราวกับมีดโกนอันคมกริบ แต่บรรดาข้า
ราชบรพิารคนอืน่ๆ ได้รวมหัวกนัวางแผนให้เขาถกูลงโทษ
ด้วยการท�าให้เขาอับอายเฉพาะพระพักตร์องค์พระมหา
กษัตรย์ิ

แผนการของพวกเขาก็คือ การสรรเสริญเยินยอว่าข้า
ราชบริพารผู้นั้นมีความสามารถมากมายหลายอย่างเฉพาะ
พระพกัตร์องค์พระมหากษัตริย์ เพ่ือเป็นการท�าให้เขาส�าคญั
ตัวผิดและบุ่มบ่ามรับสมอ้างว่าเขามีความสามารถในการ
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อ่านใจคนอืน่ จากนัน้ พวกเขากจ็ะท้าทายให้ข้าราชบรพิารผู้
นั้นอ่านใจ และแม้ว่าเจ้าคนหลงตัวเองคนน้ันจะเดาว่าพวก
เขาก�าลังคดิอะไรอยูไ่ด้ พวกเขากจ็ะพูดอย่างหนกัแน่นว่าเขา
ตอบผิด เพราะไม่มทีางท่ีใครจะพิสจูน์ได้ว่าคนอืน่ๆ ก�าลงัคดิ
อะไรอยู่

ดังนั้น วันหนึ่งในพระราชฐาน เหล่าเสนาบดีพากัน
สรรเสริญเยินยอสติปัญญาและความสามารถต่างๆ ของข้า
ราชบรพิารผูน้ัน้เฉพาะพระพกัตร์องค์พระมหากษตัรย์ิ เมือ่
พวกเขาคิดว่าข้าราชบริพารผู้นั้นก�าลังหลงระเริงอยู่กับค�า
สรรเสริญเยินยอ เสนาบดีคนหนึ่งจึงกล่าวเสียงดังขึ้นมาว่า 
“ท่านเสนาบดท่ีานนีช่้างมพีรสวรรค์จรงิๆ บางทท่ีานอาจจะ
สามารถอ่านใจคนอืน่ได้ด้วย จริงไหมท่าน”

“แน่นอน ข้าท�าได้” ข้าราชบริพารผู้นั้นกล่าวด้วย
ความภาคภมูใิจ

ข้าราชบริพารคนอื่นๆ ต่างยิ้มให้กัน ข้าราชบริพารผู้
นัน้ติดกบัอนัแยบยลของพวกเขาแล้ว

“ดังนัน้ โปรดกราบทูลต่อองค์พระเจ้าอยูห่วัว่าขณะนี้
พวกเราก�าลังคิดอะไรอยู่” ถึงแม้ว่าเขาสามารถอ่านใจคน
เหล่านัน้ได้จริงๆ แต่พวกเขาทุกคนกส็ามารถปฏเิสธว่าไม่ถกู
ต้องอยู่ดี เสนาบดีพวกนั้นก�าลังล่อให้เขาติดกับ แต่ผู้หยั่งรู้
เช่นเขาไม่มทีางจนมมุง่ายๆ

“ขอเดชะ” ข้าราชบริพารผูน้ัน้กล่าว “ข้าพระองค์จะ
ขอกราบทลูถงึสิง่ทีเ่หล่าเสนาบดขีองพระองค์ก�าลังคิดอยูใ่น
ขณะนี ้ ท่านเหล่านีก้�าลงัคิดถงึความจงรกัภกัดแีละการอทุศิ
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ตัวในการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์พระเจ้า
ค่ะ”

เสนาบดีเหล่านั้นตรึกตรองอยู่สักครู่แล้วก็ตอบรับว่า 
“ถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะ พวกเราทุกคนก�าลังคิดเช่นนั้น
จรงิๆ”

นีแ่หละ คือความหยัง่รู้



๗๙
ก�รรูแ้จ้งของ

พระมห�กษตัรย์ิ
- ปัญญา -

องค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงเล่านทิานเกีย่วกบัพระราชา
องค์หนึง่ทีท่รงเสดจ็กลบัพระราชวงัหลังจากทรงตรวจตรา
การซ้อมรบของกองทัพของพระองค์ พระองค์เสด็จผ่าน
ต้นมะม่วงสองต้น ต้นหนึง่นัน้มผีลมะม่วงสกุหอมห้อยอยู่
เต็มต้น ส่วนอกีต้นหน่ึงไม่มผีลมะม่วงเลยสกัลูก พระราชา
ทรงรูส้กึไม่พอใจต้นมะม่วงทีไ่ม่มผีล และทรงตัง้พระทยัว่า
หลังจากเสด็จไปทรงเปลี่ยนพระภูษาชุดนักรบออกแล้ว 
พระองค์จะเสด็จออกมาท่ีต้นมะม่วงซึ่งมีผลมะม่วงสุก
มากมายและจะเสวยอย่างทรงส�าราญพระราชหฤทยั
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เมือ่พระราชาเสดจ็กลับมา พระองค์ทรงทอดพระเนตร
เห็นว่า ต้นมะม่วงท่ีคร้ังหนึง่เคยอดุมสมบรูณ์และเตม็ไปด้วย
ผลมะม่วงสุกได้ถูกเก็บผลมะม่วงไปหมดด้วยการใช้พละ
ก�าลังอย่างรนุแรง บรรดาทหารของพระองค์ก�าลงักนิมะม่วง
สุกอันเอร็ดอร่อยอย่างมูมมามทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุด
นกัรบออก สิง่ที่แย่ไปกวา่นั้นกค็อืมะม่วงต้นนั้นถกูหกักิง่ลง
มามากมายและใบก็ร่วงเต็มพื้นดินไปหมด จนท�าให้ตอนนี้
มะม่วงต้นนั้นดูบอบช�้าและอ่อนแอ ขณะที่ต้นมะม่วงที่ไม่มี
ผลเลยดสูมบรูณ์และแขง็แรง เนือ่งจากพวกทหารไม่ได้แตะ
ต้องมนัเลย

ในวนัต่อมา พระราชาผูท้รงมปัีญญารู้แจ้ง ได้ทรงสละ
ราชสมบัตแิละทรงออกผนวช การเป็นพระราชาผูท้รงม่ังคัง่
ร�่ารวยนั้นเปรียบเสมือนกับต้นมะม่วงที่มีผลดกอยู่เต็มต้น 
เหล่าเสนาบดีที่ท�าหน้าที่วางแผนงานต่างๆ และพระ
ราชโอรส หรอืแม้แต่บรรดาประเทศเพือ่นบ้านต่างกม็ุง่หวงั
อยากจะได้พระราชทรัพย์ของพระองค์ท้ังสิน้ พวกเขาเฝ้ารอ
เวลาทีจ่ะเข้าโจมตพีระองค์ให้ได้รบับาดเจบ็และสวรรคต เช่น
เดียวกับการท�าร้ายต้นมะม่วงท่ีมีผลดกอย่างแสนสาหัส ดัง
นั้น การมีชีวิตท่ีสมถะแบบพระสงฆ์จะท�าให้พระองค์ทรง
ด�ารงพระชนม์ชพีแบบเดยีวกบัต้นมะม่วงทีไ่ม่มีผลมะม่วงอยู่
เลย ซึง่ดสูมบรูณ์แขง็แรงและสามารถเป็นร่มเงาอันสงบเยน็
ให้แก่ผู้อ่ืนได้ตลอดเวลา



๘๐
ก�รน้อมรบัก�รรูแ้จ้ง

- ปัญญา -

สองสามเดอืนแรกทีอ่ยูก่บัหลวงพ่อชา ผูเ้ป็นอาจารย์ของ
อาตมานั้น หลวงพ่อชาได้เล่าเรื่องต่อไปน้ีให้อาตมาฟัง
หลายครั้งมาก มันช่างไม่เอาไหนเอาเสียเลยที่อาตมาไม่
สนใจเรื่องที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังโดยอ้างถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แต่ด้วยเหตุผลบางประการ อาตมาก็จ�า
เรือ่งเล่าน้ันได้อยูด่ ีเมือ่อาตมาได้มพีรรษามากขึน้ อาตมา
ก็รูซ้ึ้งว่าการอปุมาอปุไมยทีไ่ด้รบัฟังนัน้ เป็นการบรรยายที่
ยอดเยีย่มทีสุ่ดถงึส่ิงทีเ่กดิขึน้จรงิในการตรสัรูข้ององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความฉลาดล�้าลึก
ท่ีสดุท่ีอาตมาเคยพบมา
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“วัดหนองป่าพง (วัดของหลวงพ่อชา) นั้นเป็นสวน
มะม่วง ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปลูกไว้ ตอนนี้ต้น
มะม่วงทัง้หลายได้โตเตม็ท่ีแล้ว และมผีลมะม่วงสกุหลายพนั
ลกูทีพ่ร้อมจะน�าไปรบัประทาน ด้วยพระปัญญาอนัสงูส่งของ
องค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระสงฆ์ และแม่ช ี รวมทัง้เหล่า
สาวกที่เป็นฆราวาสทั้งหลาย ไม่จ�าเป็นต้องปีนขึ้นไปบนต้น
มะม่วงเพือ่เกบ็ผลท่ีสกุ หรือใช้ไม้ยาวๆ สอยผลมะม่วงลงมา 
หรอืเขย่ากิง่มะม่วงให้ผลมะม่วงตกลงมา

สิ่งที่ทุกคนต้องท�าก็คือการนั่งนิ่งๆ อยู่ใต้ต้นมะม่วง 
แบมอืข้างหนึง่ไว้ แล้วผลมะม่วงกจ็ะตกลงมาในมือเอง

การปฏิบัติดังกล่าว คือพระปัญญาและความเมตตา
กรณุาขององค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้า”

อาตมารู้จักต้นมะม่วงเป็นอย่างดี ถ้าโยมแค่นั่งอยู่ใต้
ต้นมะม่วงต้นหนึง่ โยมกจ็ะต้องรออยูห่ลายวนักว่าผลมะม่วง
จะตกลงมาสักลกูหนึง่ บรรดานกท้ังหลายกอ็าจจะจกิกนิผล
มะม่วงไปเสยีก่อน ยิง่กว่านัน้ ถ้ามผีลมะม่วงร่วงลงมาจริงๆ 
มันก็น่าจะร่วงลงมาบนศีรษะอันเลี่ยนเตียนโล่งของอาตมา
มากกว่าที่จะร่วงใส่มือ อาตมาเคยคิดว่านี่ช่างเป็นอุปมา
อปุไมยทีโ่ง่เขลาจริงๆ

ตอนนี ้อาตมารู้แล้วว่า ตวัอาตมาเองต่างหากทีโ่ง่เขลา 
เร่ืองของจิตวญิญาณนัน้เราไม่สามารถประสบความส�าเรจ็ได้
ด้วย ‘การเขย่าต้นมะม่วง’ หรือ ‘การใช้ไม้สอยผลมะม่วงลง
มา’ หรอื ‘การปีนขึน้ไปบนต้นมะม่วง’ แต่เม่ือใดโยมเรยีนรู้
วธิสีงบนิง่ ปราศจากกเิลสทางโลก และเปิดใจให้มคีวามรกั
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แบบไม่มเีงือ่นไข เมือ่นัน้แหละทีผ่ลมะม่วงแห่งการตรสัรูข้อง
พระพทุธองค์จะร่วงหล่นลงสูม่อืของโยมอย่างนุม่นวล



๘๑
ผลไม้ต้องห้�ม

- ปัญญา -

ชาวนายากจนคนหนึ่งมีฟางขึ้นราอยู่มากมาย แต่แทนที่
เขาจะท้ิงมันไป เขากลับพยายามบังคับให้วัวของเขากิน 
แต่วัวเหล่านั้นยอมอดดีกว่าที่จะกินหญ้ารสชาติไม่อร่อย
พวกนัน้

ดังนัน้ ชาวนาจงึเอาฟางท่ีขึน้ราผสมกับฟางใหม่ เพือ่
หลอกล่อให้ววัของเขากนิ เจ้าววัเหล่านัน้กแ็ยกฟางใหม่ออก
จากฟางทีข่ึน้รา แล้วกก็นิแต่ของด ีส่วนฟางท่ีขึน้รากย็งัคงถกู
ทิง้ไว้ตามเดิม 

ต่อมา ชาวนาคนนัน้กสั็งเกตเห็นอะไรบางอย่าง ถงึแม้
ว่าจะมหีญ้ามากมายอยูใ่นคอก แต่เจ้าววัเหล่านัน้กย็งัไม่วาย
ที่จะเอาหัวมุดออกไปนอกร้ัวเพ่ือกินหญ้าท่ีอยู่ด้านนอก ดัง
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นัน้ ชาวนาคนนัน้จงึเอาฟางทีข่ึน้รามากองทิง้ไว้ด้านนอกร้ัว 
ในระยะที่ไม่ไกลเกินกว่าเจ้าวัวท้ังหลายจะยืดคอไปถึง อีก
สองวนัต่อมา ฟางท่ีขึน้ราถกูกนิหมดเกลีย้ง

ถ้าเป็นฟางต้องห้าม แม้จะขึน้รากย็งัมีรสชาตอิร่อยลิน้
อาตมาใช้การอปุมาอปุไมยจากเรือ่งนีช่้วยเหลอืเพือ่น

ทีดี่คนหน่ึงท่ีมปัีญหากบัสาม ีซึง่เป็นคนดแีต่ไม่เคยเหน็ความ
ส�าคญัของศาสนาหรอืการท�าสมาธ ิเธอบอกกับอาตมาว่าเขา
จะต้องได้รับประโยชน์จากการฟังเทศน์และน�ามาประยุกต์
ใช้ได้อย่างแน่นอนถ้าเขายอมสละเวลามาฟัง แต่เขากไ็ม่เคย
สนใจทีจ่ะท�า ดงันัน้เธอจงึมาของความช่วยเหลอืจากอาตมา

“ง่ายมาก” อาตมากล่าว “แค่ซื้อหนังสือธรรมะของ
อาตมาสักเล่มหนึ่ง แล้วก็เอาไปวางไว้ในบ้าน พอโยมเห็น
สามเีดินมากบ็อกกบัเขาว่าห้ามแตะต้องหนังสอืเล่มนัน้ และ
ส่ังห้ามไม่ให้เขาอ่านมนัโดยเดด็ขาด”

เธอปฏบิตัติามค�าแนะน�า
แน่นอนว่าในเวลาต่อมาอีกไม่นาน เม่ือวันหนึ่ง เธอ

ออกไปช้อปป้ิงและสามขีองเธอกอ็ยูบ้่านตามล�าพงั เขากค็ดิ
อะไรข้ึนมาบางอย่าง “เธอถอืดยีงัไงท่ีมาห้ามผมอ่านหนงัสอื
ของเธอเนีย่”

จากนั้น เขาก็หยิบหนังสือต้องห้ามเล่มนั้นขึ้นมาอ่าน
ต้ังแต่บทแรก และไม่ยอมวางมันลงจนกระทั่งเขาอ่านบท
สุดท้ายจบลง เดีย๋วนี ้เขามาท่ีวดัของอาตมาทกุสปัดาห์



๘๒
อนัธพ�ล
- อนัตตา -

ตราบใดที่มีการจัดล�าดับขั้น ก็มักจะมีคนบางพวกที่
พยายามข่มขูห่รอืก่อกวนคนทีอ่่อนแอกว่า พวกอันธพาล
นัน้มอียูม่ากมายตามโรงเรยีน สถานทีท่�างาน หรอืแม้แต่ใน
วดั ดังเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ ทีอ่าตมาจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้

ปีแรกที่อาตมาบวชเป็นพระสงฆ์นั้น ขณะท่ีอาตมา
ก�าลังนั่งยองๆ อยู่บนพื้นดินหลังอาหารกลางวัน และก�าลัง
ล้างบาตรและกระโถนอยู่น้ัน พระสงฆ์ผู้มีอาวุโสมากกว่า
อาตมารูปหนึ่งเดินย่างสามขุมมาตรงที่อาตมาก�าลังนั่งอยู่ 
จ้องเขมง็ด้วยท่าทีอนัน่ากลวั และตะโกนว่า

“พรหมวงัโส นัน่เป็นการกระท�าท่ีสกปรกโสโครกมาก 
คณุไม่ควรใช้ผ้าท่ีถบูาตรมาถกูระโถนนะ หยดุเดีย๋วนี”้
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พระสงฆ์ผู้มีอาวุโสน้อยกว่าจะต้องเคารพเชื่อฟังพระ
สงฆ์ผู้มีอาวุโสมากกว่า แต่การกระท�าแบบนี้มันมากเกินไป 
พระสงฆ์ผู้มีอาวุโสมากกว่ารูปนั้นก�าลังพยายามข่มขู่อาตมา 
นอกจากน้ันพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ ก็ก�าลังท�าแบบเดียวกันกับที่
อาตมาถูกต่อว่า มนัไม่ยตุธิรรมและเป็นการเลอืกปฏิบตัิ

โชคดทีีอ่าตมาไม่ได้โต้ตอบพระสงฆ์อนัพาลรปูนัน้ แต่
กลับท�าตามท่ีท่านบอกอย่างสงบนิง่

แม้ว่าภายในใจของอาตมารู้สึกปั่นป่วน แต่อาตมาใช้
พลังที่มีทั้งหมดในการควบคุมตัวเองบังคับปากให้ปิดสนิท 
ค่อยๆ เดินไปท่ีเกบ็ผ้าขีร้ิ้ว หยบิผ้าขีร้ิ้วมาผนืหนึง่ แล้วกเ็ดนิ
อย่างเชือ่งช้ากว่าเดมิกลบัไปยงัท่ีนัง่ และเชด็กระโถนด้วยผ้า
ขีร้ิว้ อาตมารู้สกึได้ว่าสายตาของพระสงฆ์รูปอืน่ๆ ก�าลงัจบั
จ้องมาทีอ่าตมาอยูต่ลอดเวลา จากนัน้ อาตมากเ็งยหน้ามอง
พระสงฆ์อนัพาลรูปนัน้ และพระสงฆ์รูปอืน่ๆ กจ้็องมองพระ
สงฆ์รูปนั้นเช่นกัน ใบหน้าของเขาแดงก�่าเสียยิ่งกว่ารถดับ
เพลิง แล้วพระสงฆ์รูปนั้นก็เดินจากไปและไม่เคยเข้ามา
วุน่วายกบัอาตมาอกีเลย

พวกอนัธพาลต้องการแสดงให้เหน็ว่าพวกเขาอยูเ่หนอื
โยม วธิทีีโ่ยมกระท�าต่อพวกอนัธพาลน่ันแหละทีจ่ะแสดงให้
เหน็ว่าใครกนัแน่ท่ีเหนอืกว่า

ในสังคมของนักบวชดังเช่นวัดน้ัน วิธีการที่กล่าวมา
ข้างต้นสามารถใช้ได ้ในเวลาท่ีการข่มเหงเกิดขึ้นในที่
สาธารณะเท่านัน้ ส่วนในสถานท่ีท�างาน โรงเรยีน หรอืสถาน
ทีอั่นเป็นส่วนตวั โยมอาจจะถกูมองว่า เป็นคนอ่อนแอ และ
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สมควรถูกข่มเหง ดังนั้น ถ้าโยมไม่สามารถเอาตัวรอดจาก
พวกอันธพาลหรือผงาดข้ึนมาสู้พวกเขาได้ ก็ให้รายงาน
พฤติกรรมเหล่านัน้ให้หัวหน้าของพวกเขาทราบ

เป้าหมายของสิ่งที่กระท�านี้ควรเป็นการพิสูจน์ให้เห็น
ว่า ถึงแม้ว่าโยมจะไม่มอีะไรเหนอืกว่าเขา แต่อย่างน้อยโยมก็
มสีติปัญญาและความกล้าหาญเท่าเทียมกบัพวกเขา



๘๓
อนัธพ�ลระดบัองค์กร

- อนัตตา -

หน่วยงานต่างๆ ของรฐับาลมกัจะมอีนัธพาลในองค์กรอยู่ 
บุคคลเหล่านั้นมักเป็นผู้มีอ�านาจและมักจะต้องการแสดง
มนัออกมาให้คนอืน่ๆ เหน็

ชาวออสเตรเลียผู้นับถือศาสนาพุทธคนหนึ่ง ซึ่งเป็น
สมาชิกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (หน่วยสวาท - SWAT 
Team) ของหน่วยงานต�ารวจนครบาลแห่งรัฐออสเตรเลีย
ตะวันตก ก�าลังพยายามท�าเร่ืองขอวีซ่าให้แก่ภรรยาอยู่ที่
สถานกงสุลออสเตรเลียแห่งหนึ่งในเอเชีย เขากล่าวต�าหนิ
อย่างสุภาพต่อเจ้าหน้าท่ีของสถานกงสุลว่าไม่ช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้เลย เธอจึงตอบกลบัมาว่า “คณุเหน็พนกังาน
รักษาความปลอดภัยที่ยืนอยู่ตรงนั้นไหม ถ้าคุณขืนพูดจา
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ต�าหนกิารท�างานของเราอีกเพียงค�าเดยีว ฉนัจะสัง่ให้เขายงิ
คณุ”

จากการทีเ่คยมปีระสบการณ์ในสถานการณ์การจบัตวั
ประกนัมาก่อน เขาเล่าให้อาตมาฟังว่า เขาสามารถเจรจาเพือ่
เอาตวัเองรอดออกมาจากเหตกุารณ์ร้ายแรงทีเ่กดิขึน้ได้ แต่
เขาไม่เคยคิดว ่าจะต้องใช ้ทักษะดังกล่าวในฐานะคน
ออสเตรเลียซึ่งมาติดต่อธุระกับสถานกงสุลออสเตรเลียมา
ก่อนเลย

ตัวอย่างที่สอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็น
เจ้าของอู่ซ่อมรถในเมอืงเพิร์ธ เช้าวันหนึง่ เมือ่เขามาถงึอูข่อง
เขา เขาไม่สามารถเข้าไปในท่ีท�างานของเขาได้เนือ่งจากมีรถ
คันหนึ่งจอดขวางท่ีจอดรถของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตและ
กีดขวางทางเข้าออกทั้งหมด ท�าให้พนักงานและลูกค้าไม่
สามารถผ่านเข้าออกอู่ของเขาได้ ดังนั้น เขาจึงโทรศัพท์ไป
แจ้งให้ทางเทศบาลมายกรถคันท่ีกดีขวางทางออกไป

เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลอธิบายว่า พวกเขาจะส่งเจ้า
หน้าทีไ่ปติดสติกเกอร์ใบสัง่ท่ีรถคันนัน้ แต่ตามกฎหมายแล้ว
พวกเขาไม่สามารถยกรถคันนั้นออกไปได้ก่อนครบหนึ่ง
อาทติย์

“นั่นหมายความว่าลูกค้าของผมไม่สามารถน�ารถเข้า
มาซ่อมได้ และไม่สามารถน�ารถท่ีซ่อมเสร็จแล้วออกไปได้ อู่
ของผมจะต้องปิดท�าการเป็นเวลาเจด็วนั” เจ้าของอูตั่ดพ้อ

“ผมเสียใจจริงๆ แต่กฎกต้็องเป็นกฎครบั” เจ้าหน้าที่
เทศบาลกล่าว
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โชคดทีีเ่พือ่นของอาตมาเป็นคนฉลาดและมีความกล้า
หาญ เขาขับรถตู้ไปที่ส�านักงานเทศบาล และจอดรถขวาง
ทางออกจากลานจอดรถอย่างต้ังใจ ดงันัน้ บรรดารถของเจ้า
หน้าทีเ่ทศบาล รถตู้ส่งของ และรถของผูท้ีม่าตดิต่อราชการ
จึงไม่สามารถขับออกมาได้ เมื่อเจ้าหน้าที่เทศบาลขอให้เขา
ย้ายรถตู้คันโตของเขาออกไป เขาก็ตอบว่า “ก็แค่เอาสติก
เกอร์มาติดท่ีรถ แล้วตามกฎหมายกร็ะบไุว้ว่า อกีเจด็วนัรถจะ
ถูกย้ายออกไป”

หลังจากท่ีมกีารต่อรองกนัอยูส่กัพกั รถคนัทีจ่อดขวาง
อู่ซ่อมรถของเขากถ็กูยกออกไป และต่อมาอกีไม่นาน เพือ่น
ของอาตมาก็ขับรถตู้ของเขาที่จอดกีดขวางลานจอดรถของ
เทศบาลออกไปด้วยเช่นกนั

นีแ่หละคือวธิกีารรับมอืกบัพวกอนัธพาลระดบัองค์กร



๘๔
ฉนัยงัไม่ดพีอ

- อนัตตา -

พวกอันธพาลส่วนใหญ่มคีวามภมูใิจในตวัเองต�า่ พวกเขา
จงึพยายามชดเชยความรูสึ้กน้อยเน้ือต�า่ใจด้วยการคกุคาม
ผู้อื่น เพราะมันท�าให้พวกเขารู้สึกมีความส�าคัญมากขึ้น
เมือ่ได้ข่มขู่ผู้อ่ืน

พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเรือ่งความถือตวัไว้ว่า
มอียู่สามประการคือ

คดิว่าตนเองดกีว่าผูอ้ืน่
คดิว่าตนเองเลวกว่าผูอ้ืน่
คดิว่าตนเองเสมอผูอ้ืน่
ความถือตวัประการท่ีสอง ถอืเป็นสาเหตหุลกัของการ

ท�าตัวเป็นอันธพาล ถ้าหากพวกเราเพียงแค่หยดุการตดัสนิผู้
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อืน่กอ็าจจะท�าให้พวกเราหยดุตดัสนิตวัเองด้วย ซึง่จะเป็นผล
ท�าให้ความต้องการคุกคามผู้อ่ืนท้ังทางค�าพูดและทาง
ร่างกายนัน้ลดน้อยลงได้มากทีเดยีว

ในงานเลี้ยงรับรองงานหนึ่ง แขกผู้แต่งตัวหรูหราคน
หนึ่งได้แนะน�าตัวเองด้วยความภาคภูมิใจต่อเจ้าภาพว่าเป็น
หมอ

“ผมก็เป็นหมอเหมือนกัน” ท่านเจ้าภาพกล่าวอย่าง
เป็นมติร “ผมรักษาโรคท่ัวไป”

“รักษาโรคท่ัวไปเท่านั้นหรือครับ ผมเป็นหมอผ่าตัด
สมอง” แขกผูน้ัน้กล่าวพร้อมกบัเชดิหน้าขึน้ “รกัษาโรคทัว่ไป
นัน้ไม่ยากเท่าการผ่าตดัสมองหรอกนะครบั”

“ฉันก็เป็นหมอเหมือนกันค่ะ” ภรรยาของท่านเจ้า
ภาพกล่าว “ฉันท�างานอยู่กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน 
(Medicins Sans Frontieres) และเพิง่กลบัมาจากการไป
ช่วยรักษาเด็กๆ ท่ีได้รับบาดเจ็บในภูมิภาคที่มีสงครามแถบ
ตะวันออกกลางเป็นเวลาหกเดือน มันเป็นงานที่เสี่ยง
อันตรายมาก แต่ต้องมีใครสักคนช่วยเหลือเด็กน่าสงสาร
เหล่านัน้ใช่ไหมล่ะคะ”

“การท�างานการกศุลคงจะล�าบากมากนะครบั” แขกผู้
ส�าคญัตัวผดิกล่าว พร้อมกบัเชดิหน้าสงูขึน้กว่าเดมิ “แต่คณุ
ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ไม่มีอะไรยากเท่ากับการเป็น
หมอผ่าตัดสมองหรอกครับ”

“ผมกเ็ป็นด๊อกเตอร์เหมอืนกนัครบั” ลกูชายของท่าน
เจ้าภาพพูดแทรกขึ้นมา “ผมได้รับปริญญาเอกทางฟิสิกส์ 
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และท�างานกับองค์การนาซ่า (NASA) มีหน้าที่สร้างยาน
อวกาศ คุณต้องยอมรบันะครบัคณุหมอ ว่าการผ่าตดัสมอง
นั้นไม่ยากเท่ากับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านยานอวกาศ 
(Rocket Scientist) หรอกนะครับ”

จากนั้น แขกผู้แต่งตัวหรูหราคนนั้นเดินคอตกออกไป
พร้อมกบัความถอืตวัของเขา



๘๕
ฉนัดพีอแล้ว

- อนัตตา -

เมื่อใดที่โยมมีสติรับรู ้ถึงความมีคุณค่าในตัวเองอย่าง
สมบูรณ์ เมื่อนั้นโยมก็ไม่จ�าเป็นจะต้องคิดว่า ‘ฉันดีกว่า
เธอ’ และโยมกไ็ม่จ�าเป็นจะต้องพสูิจน์ตวัเองกบัใคร การมี
สตริบัรูถ้งึความมคีณุค่าในตวัเองอย่างสมบรูณ์นัน้เกดิจาก
การรูถึ้งความหมายอนัแท้จรงิของความสมบรูณ์แบบ

หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ในป่าเพื่อมองหาต้นไม้ที่สมบูรณ์
แบบต้นหนึง่ แต่เธอกพ็บแต่ต้นไม้ บดิๆ เบีย้วๆ บ้าง ต้นไม้ที่
มกิีง่หกัๆ บ้าง และต้นไม้ทีมี่เปลอืกไม่สมบรูณ์บ้าง ดงันัน้ เธอ
จงึไปทีแ่ปลงเพาะปลูกต้นไม้ของหน่วยงานราชการ ทีน่ัน่เธอ
ได้เหน็ว่าต้นไม้ทุกต้นถกูจดัวางเป็นแถวอย่างมีระเบียบ และ
มลี�าต้นทีต่ัง้ตรงพร้อมกบักิง่ท่ีสมบรูณ์
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เธอตระหนักรู้ว่า ต้นไม้ที่ช�ารุดในป่าธรรมชาติช่าง
สวยงามและดูสงบนิ่งมากกว่าต้นไม้ท่ี ‘สมบูรณ์แบบ’ ใน
แปลงเพาะปลูกท่ีถูกประดิษฐ์ขึ้นมา ดังนั้น เธอจึงมีความ
เข้าใจถึงคนทีถู่กผูอ้ืน่เรียกว่าคนท่ี ‘ไม่สมบูรณ์แบบ’ นัน้ว่ามี
ความงดงามมากกว่าบรรดาคนท่ีมแีต่ความไม่จรงิใจ

เธอเริ่มรู้สึกสบายใจขณะที่อยู่ภายในบ้านของตัวเอง 
แบบเดียวกับที่เธอรู้สึกสบายแบบเดียวกันน้ีเวลาที่เข้าไปใน
ป่าธรรมชาติ ซ่ึงเตม็ไปด้วยต้นไม้ท่ีมแีต่ปุม่ปมและหงกิๆ งอๆ

เธอรู้แจ้งในความหมายอันแท้จริงของความสมบูรณ์
แบบ เธอรูว่้าตลอดเวลาอนัยาวนานท่ีผ่านมานัน้ ทีแ่ท้เธอก็
คอืคนที ่‘ดีพอแล้ว’ แต่เธอได้ตระหนกัรู้ถงึมนัอย่างแท้จรงิก็
เม่ือตอนทีเ่ธอเข้าไปในป่านัน่เอง



- ความกรุณา -

๘๖
เครือ่งตอบรบัโทรศพัท์

อตัโนมตัขิองวดั

พระสงฆ์ทัง้หลายชอบใช้เวลาในการท�าสมาธมิากกว่าการ
รับโทรศัพท์ มีบางคนทึกทักเอาว่าวันทั้งวันพระสงฆ์ทั้ง
หลายคงจะไม่มีอะไรท�ามากมายไปกว่าคนทั่วไปหรอก
เพราะพวกเราตอบรับโทรศัพท์ของผู้ที่โทรศัพท์เข้ามา
ตลอด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องชีวิตแต่งงาน สุขภาพจิต 
และการให้ศลีให้พร ซึง่อาตมาเรยีกการกระท�านีว่้า ‘การ
ให้บรกิารทางโทรศพัท์ของพระสงฆ์’

ดังนั้น พวกเราจึงเริ่มใช้เครื่องตอบรับโทรศัพท์ในวัด
ของเรา

“ถ้าโยมต้องการฟังการสวดให้พรเพ่ือความเป็นสิริ
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มงคลทีไ่ด้บันทกึไว้ กด ๑”
“ถ้าโยมต้องการพูดกับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง โยมก็

โชคร้ายแล้วนะ ดงันัน้ กด ๑ ไปเถอะ”
ต่อไปนี ้พวกเรากส็ามารถท�าสมาธไิด้อย่างสงบสขุ



- ความกรุณา -

๘๗
โยมมสีทิธิ์

ทีจ่ะไม่มคีว�มสขุ

ในโลกทกุวนันี ้ ถ้าโยมไม่มคีวามสขุ คนอ่ืนกจ็ะทึกทักเอา
ว่า โยมต้องมอีะไรบางอย่างผดิปกตแิน่นอน และต้องการ
การบ�าบดัทางจติ โยมอาจจะถกูคะยัน้คะยอให้ไปหาหมอ
ท่ีคลนีคิสร้างความสุข (Happiness Clinic) แม้แต่บรษิทั
มากมายหลายแห่งได้จัดให้มี ‘ประธานบริหารความสุข 
(Chief Happiness Officer)’ เพือ่ขจดัปัญหาต่างๆ ให้
แก่พนักงาน ดังนั้น ความสุขจึงเป็นของใช้ประจ�าวันที่ 
‘ต้องมี’ ส�าหรับคนยุคใหม่ แล้วอีกไม่นานก็คงจะมีโทษ
ปรบัแก่คนทีท่�าให้คนอืน่ๆ รูส้กึหดหู่ท้อแท้ในท่ีสาธารณะ 
และมโีทษจ�าคกุแก่คนทีก่ระท�าความผดิอย่างต่อเน่ืองโดย
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การท�าตัวมคีวามทกุข์อยูต่ลอดเวลา
เมือ่เรว็ๆ น้ี ตอนท่ีอาตมาก�าลังบรรยายเรือ่งการปฏบัิติ

สมาธิอยู่ในสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศอันงดงามและมีอาหารท่ี
อร่อยมากไว้บริการ หญิงสาวคนหนึ่งสารภาพกับอาตมาว่า
เธอรูสึ้กอารมณ์เสยีขึน้มาโดยไม่มเีหตผุล

“โยมทราบดีค่ะว่าไม่ควรอารมณ์เสีย เพราะมัน
เป็นการท�าให้คนอืน่ๆ อารมณ์เสยีไปด้วย แต่โยมกไ็ม่ทราบ
ว่าจะท�าอย่างไรดี เพราะอยู่ดีๆ ก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาค่ะ” 
หญิงสาวยอมรบัอย่างรู้สกึผดิ

ดงันัน้ อาตมาจงึเข้าไปท่ีห้องท�างาน รบีเขยีนและจัด
พมิพ์ ‘ใบอนญุาตให้อารมณ์เสยี’ ออกมาดงัน้ี

ใบอนญุาตให้อารมณ์เสยี
เอกสารฉบบันีเ้ป็นการให้สทิธิอ์ย่างเป็นทางการ

แก่ผู้ถอืในการอารมณ์เสยีได้ตลอดชพี
ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใดๆ หรือไม่มเีหตผุลกต็าม

โดยมใิห้มกีารขัดขวางและห้ามมใิห้ผูใ้ดละเมดิสทิธดิงักล่าว

ลงชือ่ อาจารย์พรหม

เมื่ออาตมาส่งใบอนุญาตให้อารมณ์เสียแก่เธอเธอก็
หวัเราะล่ัน 

“โยมก�าลงัเข้าใจอะไรผดิอะไรไปรเึปล่า” อาตมากล่าว
แย้ง



๘๘
ใบอนญุ�ตให้มคีว�มสขุ 

- ความกรุณา -

อาตมาต้องออกใบอนุญาตให้มีความสุขด้วยเหมือนกัน 
แบบเดียวกับที่พวกเราต้องมีใบอนุญาตให้ขับรถ ให้
แต่งงาน ให้เลี้ยงหมา และอื่นๆ อีกมากมายในโลกยุค
ปัจจบัุนนี ้ ดงันัน้ ท�าไมพวกเราจะมใีบอนญุาตให้มคีวาม
สขุบ้างไม่ได้

มีคนจ�านวนมากที่คิดว่าพวกเขาไม่สมควรมีความสุข 
บางท ี พวกเขาอาจจะเคยท�าอะไรบางอย่างทีเ่ลวร้ายต่อคน
อ่ืนไว้ในอดีต ซึง่เค้าไม่สามารถให้อภัยตวัเองได้ หรอืบางทคีน
เหล่านั้นอาจจะทุกข์ทรมานกับการถูกคนอื่นข่มเหงท�าร้าย
ในอดีต จนท�าให้สญูเสยีความรู้สกึเห็นคณุค่าในตวัเองไป
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ตอนทีอ่าตมาไปสอนการท�าสมาธท่ีิเยอรมัน ชายหนุม่
คนหนึ่งมีปัญหาในการท�าสมาธิอย่างมาก เขาเล่าให้อาตมา
ฟังว่าเขาประสบปัญหาต่างๆ มากมายมาตลอดชวีติ ความรกั
ของเขาไม่ราบรืน่ อาชพีกไ็ม่มัน่คง และเขากร็ูส้กึว่า ตัวเอง
ก�าลังตกอยู่ในวังวนของความอับเฉาอันเดียวดาย เมื่อใด
ก็ตามที่โอกาสแห่งความสุขได้ผ่านเข้ามา เขาก็จะขับไล่มัน
ออกไปเสมอ และมีความเชื่ออยู่ในจิตใต้ส�านึกว่า เขาไม่
สมควรมคีวามสขุ ซึง่มคีนแบบนีอ้ยูม่ากมาย

อาตมาสังเกตเห็นว่า เขาให้ความเคารพอาตมามาก 
เพ่ือนๆ ของเขาบอกกบัอาตมาว่าเขายกให้อาตมาเป็นผูห้ยัง่
รู้ ผู้มีความเมตตากรุณา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณ ซ่ึงดู
ค่อนข้างจะเกินจริงไปสักหน่อยแต่ก็มีประโยชน์อยู ่บ้าง 
อาตมาจงึให้ใบอนญุาตให้มีความสขุแก่เขา ซึง่ลงชือ่โดยคนที่
เขาเหน็ว่าท�าอะไรถกูตลอด ซ่ึงก็คืออาตมานัน่เอง

เขาให้ความเคารพต่อใบอนุญาตที่ได้รับอย่างจริงจัง 
และเอามนัใส่กรอบแขวนไว้บนฝาผนงัเพือ่เป็นเคร่ืองเตอืนใจ
แก่เขาเสมอว่า เขาได้รับอนญุาตจากผูม้อี�านาจให้มีความสขุ
ได้ ในเวลาต่อมา เขากไ็ม่ปฏเิสธช่วงเวลาแห่งความสขุอกีเลย 
และยอมให้ตัวเองมคีวามสขุ ปัญหาต่างๆ ในชวีติรวมทัง้การ
ไม่สามารถท�าสมาธไิด้ ได้จางหายไปหมด

ความยุ่งยากเพียงอย่างเดียวก็คือ เพ่ือนของเขาคน
หนึง่ได้น�าส�าเนาใบอนญุาตให้มคีวามสขุของอาตมาไปโพสต์
ไว้ในเฟสบุ๊ค ท�าให้มีคนหล่ังไหลกันมาขอใบอนุญาตให้มี
ความสุขที่มีลายเซ็นของอาตมากันอย่างล้นหลามจนท�าให้
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อาตมาไม่มคีวามสขุอยูพั่กใหญ่ เพราะอาตมาไม่มีเวลาเหลอื
เพือ่ท�าสมาธเิลย



๘๙
โยมมค่ี�ตวัเท่�ไร

- การไตร่ตรอง -

เมื่อสองสามปีที่แล้ว อาตมาได้บินจากออสเตรเลียไป
อังกฤษเพ่ือกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมเกี่ยวกับ
ทรพัยากรมนษุย์ (Human Resources Conference) 
อนัทรงเกยีรต ิ ท่ีบรเิวณด๊อกแลนด์สใจกลางกรงุลอนดอน 
การเดินทางในครั้งน้ีทางเจ้าภาพได้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างให้อาตมา อาตมาจึงได้มีเวลากลับไปเยี่ยม
ครอบครัวและเพื่อนๆ ซึ่งอยู่ที่สหราชอาณาจักรในภาย
หลงัด้วย

สิบห้านาทีก่อนที่อาตมาจะต้องขึ้นไปประจ�าที่แท่น
กล่าวสุนทรพจน์เพื่อน�าเสนอสาระประโยชน์ต่อผู้ฟังเป็น
เวลาหนึง่ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีคนหนึง่บอกกบัอาตมาว่ามคีนสอง
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คนทีต่รงทางเข้าศูนย์ประชมุ อ้างว่าเป็นญาตกิบัอาตมาและ
พยายามท่ีจะเข้ามาในงานโดยไม่ซ้ือบัตรเข้างาน อาตมาจึง
เดินไปกับเจ้าหน้าท่ีคนนั้น เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นพี่ชายของ
อาตมากบัลกูสาวของเขาจริงๆ หลงัจากทีพ่ดูคยุกนัเลก็น้อย 
อาตมากข็อให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสานงานคนนัน้ยอมให้พวก
เขาเข้ามาในงานโดยไม่ต้องซือ้บตัร

หลังจากอาตมากล่าวสุนทรพจน์จบ อาตมาแกล้ง
กล่าวต�าหนิพี่ชายและหลานสาวของอาตมาที่ท�าให้อาตมา
ขายหน้า

“โยมพีเ่ป็นถงึผูจ้ดัการธนาคาร ส่วนหลานกม็งีานทีด่ที�า 
ท�าไมถึงไม่ยอมซือ้บตัรเข้างาน”

พวกเขาบอกกบัอาตมาว่า ทางผูจ้ดัคดิค่าบตัรใบละตัง้ 
๓๐๐ ปอนด์ เพียงเพ่ือเข้าฟังอาตมาพูดแค่ ๖๐ นาทเีท่านัน้

ความหงุดหงิดของอาตมาจางหายไปเม่ือได้รู้ว่าค่าตัว
ของอาตมานัน้ราคาเท่าไร และถกูแทนทีโ่ดยความภาคภมูใิจ
ในตัวเองอย่างมหาศาล

เมื่ออาตมากลับไปที่ออสเตรเลีย ก็ได้เล่าให้ทางคณะ
กรรมการวดัของอาตมาฟังเกีย่วกบั ‘ราคาตลาด’ ในการฟัง
การบรรยายของอาตมาซึง่เพิง่รบัรูม้าล่าสุด พวกเขาต่างพดู
อย่างเอาใจว่า อาตมามรีาคาสงูกว่า ๓๐๐ ปอนด์ต่อชัว่โมง
ต่อคนอย่างมาก “ท่านอาจารย์ประเมินค่ามิได้นะครับ” 
คณะกรรมการเสนอความเห็น ซึง่มผีูส้นบัสนนุและเหน็ชอบ
อย่างเป็นเอกฉนัท์ นัน่หมายความว่าพวกเขาจะยงัคงไม่เกบ็
เงนิค่าเข้าฟังการบรรยายธรรมของอาตมา
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แล้วโยมล่ะมีค่าตัวเท่าไร คงเหมือนกับอาตมาสินะ 
‘ประเมนิค่ามไิด้’

หนึง่อาทติย์หลงัจากอาตมากลับมา อาตมาได้รบัเชญิ
ให้ไปกล่าวสนุทรพจน์เปิดงานอกีครัง้ คราวนีเ้ป็นการประชมุ
ประจ�าปีของกระทรวงสาธารณสขุขององักฤษ ทีเ่มอืงเบอร์
มิงแฮมในอังกฤษ ผู้จัดงานจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่
อาตมาปฏิเสธไป โดยแย้งไปว่ามันเป็นการไม่ดีต่อสุขภาพ
ของอาตมาที่จะต้องเดินทางไกลในระยะเวลาที่ใกล้กันเกิน
ไป และในฐานะทีพ่วกเขาเป็นหน่วยงานบรกิารด้านสขุภาพ
แห่งชาตขิองอังกฤษ มนักด็จูะเป็นการไม่ถกูต้อง ถ้าอาตมา
จะรบัค�าเชิญดังกล่าว



๙๐
พลงัแห่งคว�มเงยีบ

- ปัญญา -

เมื่อสองสามปีท่ีผ่านมา ราคาทองค�าเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
มหาศาล และด้วยค�าเปรยีบเปรยทีว่่า ‘ความเงยีบมีค่าดัง่
ทองค�า’ ดังน้ัน ปัจจุบันน้ีความเงียบจะต้องมีคุณค่าเพิ่ม
มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะเมื่อมันหายากมากข้ึน 
ราคาของมนักจ็ะเพิม่สูงขึน้

ในโลกทุกวันนี้ การหาสถานที่อันเงียบสงบนั้นท�าได้
ยาก ตอนท่ีอาตมาเป็นวัยรุ่นอยู่ในลอนดอน อาตมามักจะ
เข้าไปในโบสถ์หรอืหรอืวหิารใหญ่ๆ แห่งใดแห่งหนึง่ซึง่มอียู่
มากมายในตัวเมือง ไม่ใช่เพื่อไปอธิษฐานขอให้ฝนหยุดตก
หรอือะไรท�านองนัน้ แต่อาตมาต้องการเพยีงสถานทีอ่นัเงยีบ
สงบเพื่อท�าให้สมองท่ีท�างานหนักเกินไปของอาตมาสงบลง 
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และฟ้ืนฟคูวามสงบแห่งจติใจให้กลบัคืนมา
ครัง้สุดท้ายท่ีอาตมาแสวงหาการผ่อนคลายแบบนัน้ ก็

คือวันอันวุ่นวายในตัวเมืองตอนที่อาตมาไปที่มหาวิหารเวส
มินสเตอร์เพียงเพ่ือหวังจะนั่งสมาธิอย่างเงียบๆ แค่ครึ่ง
ชั่วโมง ทันทีที่อาตมาไปถึงท่ีนั่นก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก 
เพราะหนึง่หรอืสองอาทิตย์ก่อนหน้านี ้ ได้มีการติดตัง้ระบบ
กระจายเสียง โดยมีการกระจายเสียงบทสวดและการ
ประกาศข่าวอย่างต่อเนื่อง มันจึงไม่มีความเงียบสงบอีกต่อ
ไป อาตมาเห็นว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นการลบหลู่แล้วจึง
ออกจากทีน่ัน่ไป

สืบเนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับในมหาวิหารเวส
มินสเตอร์ อาตมาจึงเห็นคุณค่าของความเงียบสงบเป็น
อย่างยิ่งจนกระทั่งได้พยายามสร้างสถานที่อันเงียบสงบ
ภายในวัดต่างๆ ที่อาตมาดูแลอยู่ และสงวนรักษาสถานที่
หลบภัยอันเงียบสงบเหล่านั้นด้วยความเพียรพยายามอย่าง
ยิง่

เจ้าหน้าที่ส�ารวจอาคารจากหน่วยงานรัฐบาลในท้อง
ถิน่คนหนึง่ได้ขอนดัพบอาตมา อาตมาคดิว่าอาจจะมีปัญหา
บางอย่างเกดิขึน้กบัโครงสร้างของวดั แต่เขาท�าให้อาตมาได้
คลายความกงัวลท้ังหมดออกไปในเวลาอนัรวดเรว็ เพราะเขา
เพียงแค่มาขอบคณุอาตมาเท่านัน้

เขาบอกกบัอาตมาว่า เขาท�างานกบัส�านกังานเทศบาล
ท้องถ่ิน ในต�าแหน่งผูอ้นมุตัโิครงการก่อสร้างอาคารใหม่และ
การปรบัปรงุอาคาร เป็นเวลานานหลายปีแล้ว มันเป็นงานที่
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เครียดมากเนื่องจากช่างก่อสร้างต้องการใช้ทางลัดต่างๆ 
ส่วนตัวเขาก็ต้องยึดมั่นในเร่ืองความปลอดภัยและคุณภาพ
เป็นหลกั เมือ่ใดกต็ามทีเ่ขารูส้กึว่ามนัเกนิกว่าทีจ่ะอดทนแล้ว 
เขาก็จะขับรถมาจอดที่ลานจอดรถในวัดของเรา เขาจะไม่
ออกมาจากรถ แค่นัง่อยูต่รงนัน้แล้วกซ็มึซบัความเงยีบสงบ
นั้นก็เพียงพอที่จะบรรเทาความเหนื่อยล้าและความเครียด
ทัง้หมดของเขาได้

เขาได้ใช้เวลาหลายชัว่โมงเพือ่ผ่อนคลายอารมณ์อยูใ่น
ลานจอดรถในวัดของเรา ซ่ึงเขาใช้เป็นที่หลบภัยลับๆ จาก
ความเครียดในงานของเขาอยู่เสมอ เขาบอกอาตมาว่าเขา
ใกล้จะเกษยีณแล้ว แต่ก่อนท่ีเขาจะจากไป เขาต้องมาแสดง
ความขอบคุณต่อความเงียบสงบในลานจอดรถของเราเสีย
ก่อน

วัดต่างๆ ที่พระสงฆ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่าง
สงบนัน้ ช่วยพฒันาให้เกดิพลงัแห่งความสงบสนัตซิึง่สมัผัสได้
จริง ตรงกันข้ามกับสถานที่ซึ่งเอาแต่ตีกลองและระฆังอัน
มหมึาวนัละหลายๆ คร้ัง โดยเมือ่เวลาผ่านไปหลายๆ ปี หรอื
แม้แต่ศตวรรษ ความเงียบสงบนั้นก็จะยิ่งอัดตัวแน่นขึ้น
ราวกบัก้อนอิฐท่ีก่อขึน้เป็นโบสถ์และรวมตวักันให้แขง็แรงขึน้
ทีละน้อยๆ หรือเทียบได้กับความผ่อนคลายราวกับการได้
สมัผสัถ้วยซุปทีไ่ด้รบัการอุ่นเป็นเวลานานในคืนอนัเยอืกเยน็ 
และท�าให้คลายกังวลอย่างนุ่มนวลราวกับการโอบกอดด้วย
ความรกัโดยไม่จ�าเป็นต้องมบีทสวดหรอืค�าคมใดๆ เลย ความ
เงยีบสงบน้ันเปรียบเสมอืนผูส้อนและผูร้กัษาในเวลาเดยีวกนั
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เพือ่นของอาตมาคนหนึง่เล่าให้ฟังถงึตอนทีเ่ขาไปทีว่ดั
อนัสงบเงยีบแห่งหนึง่ในกรุงเทพ ขณะท่ีเดนิเข้าไปในบรเิวณ
วดัเขาสงัเกตเหน็ผูห้ญิงคนหนึง่นัง่ร้องไห้สะอกึสะอืน้อยูท่ีม้่า
นั่งตัวยาวตามล�าพัง ด้วยความที่ไม่เข้าใจประเพณีของไทย 
เขาจึงรูสึ้กไม่กล้าท่ีจะเข้าไปเสนอความช่วยเหลอื เขาจงึเดนิ
เข้าไปในอาคารหลังหนึ่งเพื่อจัดการธุระของเขาแทน ครึ่ง
ชั่วโมงต่อมาเขาก็เดินออกมาและเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นยังคง
นัง่อยู่ทีเ่ดิมแต่หยดุร้องไห้แล้ว ดงันัน้ เขาจงึเดนิเข้าไปหาเธอ
แล้วถามว่าจะให้ช่วยเหลอือะไรหรือไม่

ผู้หญิงคนนั้นพูดภาษาอังกฤษได้ดี เธอได้อธิบายว่า 
เธอเพิ่งจะประสบกับเหตุการณ์น่าเศร้าสลดมาและรู้สึก
เสยีใจอย่างรุนแรงจงึต้องมาสงบจติใจท่ีวัดแห่งนี ้โดยท่ีเธอไม่
อยากขอค�าปรึกษาจากพระสงฆ์หรือต้องการความช่วยเหลอื
จากคนแปลกหน้าแต่อย่างใด เพียงแค่ได้นัง่เงยีบๆ อยูบ่นม้า
นั่งตัวยาวตัวนี้และมีอิสระท่ีจะร้องไห้ได้นานเท่าที่เธอพอใจ
โดยไม่มใีครมาขดัจงัหวะ กท็�าให้เธอรู้สกึดขีึน้มากแล้ว จาก
นัน้เธอกย้ิ็มแล้วก็ลกุขึน้ยนืเพ่ือจะเดนิจากไป

“เรือ่งเศร้าสลดของคณุคอือะไรหรอืครบั” เพือ่นของ
อาตมาอดถามไม่ได้

“อ๋อ” เธอกล่าวตอบ “ฉนัท�ากญุแจรถหายค่ะ”



๙๑
คว�มสงบเงยีบภ�ยใน

- ปัญญา -

ท่านเล่าจือ๊ ปราชญ์ผูม้ชีือ่เสยีงแห่งลทัธเิต๋า จะออกเดนิใน
ช่วงเย็นทุกวันโดยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเดินเป็นเพื่อนไปด้วย 
และระหว่างการเดินจะมีกฎที่เคร่งครัดอยู่ข้อหนึ่งก็คือ 
ห้ามพูดเดด็ขาด

มอียูค่รัง้หนึง่ นกัเรยีนใหม่คนหนึง่ได้รบัเกยีรตใิห้เดนิ
เป็นเพือ่นท่านเล่าจือ๊ ในวนันัน้ท่านอาจารย์และลกูศษิย์เดนิ
ทางไปถึงสันเขาขณะที่ดวงอาทิตย์เพิ่งจะลับขอบฟ้า ที่
ท้องฟ้าทางทิศตะวันตกมีร้ิวสีแดงเข้ม สีทอง และสีเหลือง
พาดผ่านอยูบ่นท้องฟ้าราวกบัผนืธงท่ีก�าลงัโบกสะบดัในการ
เฉลิมฉลองแห่งสรวงสวรรค์ 
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ลูกศิษย ์หนุ ่มรู ้ สึกตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติทีเ่กดิขึน้ จงึหลดุปากอทุานออกมาอย่างตืน่เต้นว่า 
“ว้าว ช่างเป็นภาพพระอาทิตย์ตกท่ีงดงามจริงๆ” เขาได้
ละเมดิกฎอันเข้มงวดของความสงบเงียบเสยีแล้ว

ท่านอาจารย์หมนุตวักลบัอย่างเงยีบๆ และเดนิกลบัไป
ทีว่ดั ทนัทีท่ีกลับถงึวดั ท่านเล่าจือ๊กป็ระกาศว่า ไม่ให้ลกูศษิย์
คนนัน้เดนิไปกบัท่านอกีเลย เพราะเขาได้ละเมิดกฎเหลก็ของ
ท่าน

เพือ่นของชายหนุม่คนนัน้พยายามวงิวอนขอร้องท่าน
อาจารย์แทนเขา เขาท�าผดิเพยีงแค่พดูประโยคเดยีวเท่านัน้ 
การกล่าวชมยามพระอาทิตย์ตกอนัสวยงามเช่นนัน้เป็นความ
ผดิตรงอะไรกนัหนกัหนาเชยีว 

ท่านเล่าจือ๊จงึอธบิายว่า
เมื่อลูกศิษย์ของอาตมาพูดว่า “ว้าว ช่างเป็นภาพ

พระอาทิตย์ตกที่งดงามจริงๆ” นั้น เขาไม่ได้ก�าลังเห็น
พระอาทติย์ตกอกีเลย เขาเพียงแต่เห็นค�าพดูของตวัเอง

การได้ยินค�าบรรยายเกีย่วกบัอะไรบางอย่างกบัการได้
สัมผัสกับสิ่งนั้นด้วยตัวเองนั้นมีความแตกต่างกันเป็นอย่าง
มาก เช่นเดียวกับความแตกต่างระหว่างป้ายบอกทางกับ
สถานที่ที่ป้ายนั้นบอกทางไว้ เพราะว่าการนึกคิดนั้นไม่
เหมอืนกบัการรบัรู้ด้วยตวัเอง

ดังนั้น พวกเราจะบรรลุถึงความสงบเงียบภายในได้
อย่างไร คนส่วนใหญ่มักติดอยู่กับความคิดที่ว่า พวกเขาไม่
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สามารถหยุดคิดได้ บทเรียนข้างล่างนี้แสดงให้เห็นว่าการ
สร้างความสงบเงียบภายในจิตใจนั้นมันง่ายเพียงใด และ
ท�าให้รูสึ้กปีตยินิดไีด้ขนาดไหน

นั่งในท่าสบายๆ หลับตาลง และผ่อนคลายร่างกาย
ประมาณหนึง่หรือสองนาที

แทนทีจ่ะปล่อยความคดิให้ฟุง้ซ่าน กใ็ห้ท่องอยูใ่นใจว่า 
‘นะโม ตัสสะ’ ซ�า้ไปซ�า้มาประมาณหน่ึงนาที

จากนั้น ให้เริ่มทิ้งช่วงห่างระหว่างพยางค์ดังนี้ นะ....
โม....ตัส....สะ....นะ....โม....ตสั....สะ....แล้วท่องต่อไปเรือ่ยๆ

ค่อยๆ เพ่ิมช่วงห่างระหว่างพยางค์ให้มากขึน้ นะ........
โม........ตัส........สะ........

ถ้ามีความคิดแทรกขึน้มาในช่วงห่างระหว่างพยางค์ ก็
ให้ลดช่วงห่างให้สัน้ลง นะ...โม...ตสั...สะ... การท�าเช่นนีจ้ะ
ช่วยเบียดความคิดให้ออกไป จากนัน้ กค่็อยลองเว้นช่วงห่าง
ระหว่างพยางค์เพ่ิมขึน้อกีคร้ัง

ในเวลาไม่นานนัก ช่วงห่างระหว่างพยางค์จะค่อยๆ 
ห่างมากขึน้ และในแต่ละช่วงความห่างนัน้ โยมกจ็ะได้พบกบั
ความสงบเงียบภายในจิตใจที่ไม่สามารถจะบรรยายออกมา
เป็นค�าพดูได้ด้วยตวัของโยมเอง

โยมไม่จ�าเป็นจะต้องรู ้หรอกว่า ‘นะโม ตัสสะ’ 
หมายความว่าอะไร เพราะการไม่รู้นัน้มีผลดีกว่า มิฉะนัน้ มัน
กจ็ะท�าให้โยมฟุ้งซ่านอกีคร้ัง



๙๒
เมือ่ปร�ศจ�ก
คว�มสงบเงยีบ

- ปัญญา -

ในป ีแรกที่ อาตมาจ� าพรรษาอยู ่ ที่ ภาคอีสานของ
ประเทศไทย หมู่บ้านในแถวนั้นได้จัดงานเลี้ยงฉลองนาน
สามวนัสามคนื ถงึแม้ว่าหมูบ้่านแห่งน้ันจะยงัไม่มีไฟฟ้าใช้ 
แต่พวกเขาก็มีเครื่องปั่นไฟที่ใช้น�้ามัน เครื่องขยายเสียง
และล�าโพงอันมหมึา และแม้ว่าหมูบ้่านแห่งนัน้จะอยูห่่าง
ออกไปไกลกว่าหน่ึงกิโลเมตร แต่เสียงจากงานเลี้ยงก็ดัง
กระห่ึมอยู่ภายในวัดของพวกเราซึ่งไม่มีความสงบเงียบ
หลงเหลอือยูอี่กแล้ว

ศาสนาพทุธนัน้สอนเราอยูเ่สมอว่า ‘จงรูจ้กัปล่อยวาง’ 
แต่เมื่อเสียงเพลงจากงานเลี้ยงยังคงดังลั่นจนกระทั่งตีสอง
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นัน้ พวกเราจงึมมีตว่ิาจะต้องขอเจรจาประนปีระนอมว่า ‘ขอ
ให้ได้หลบับ้างเถดิ’ เพราะว่าเหล่าพระสงฆ์ท้ังหลายต้องตืน่
ข้ึนมาในเวลาตสีามเพ่ือเร่ิมปฏบิตัศิาสนกจิ

พวกเราขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยเลิกจัดงานตอนตีหนึ่ง
เพื่อพวกเราจะได้มีเวลาจ�าวัดสักสองชั่วโมง แต่ก็ได้รับค�า
ตอบอย่างสภุาพว่า “ไม่ได้ครับ” ดังนัน้ พวกเราจงึส่งตวัแทน
ให้ไปพบกับหลวงพ่อชา ซึ่งเป็นท่านอาจารย์ผู้ที่พวกเรา
เคารพอย่างสูงสุด และขอร้องให้ท่านช่วยบอกให้ชาวบ้าน
เบาเสียงเพลงในงานเลี้ยงตอนตีหนึ่ง เพราะพวกเรารู้ดีว่า
ผู้ใหญ่บ้านจะต้องท�าตามท่ีหลวงพ่อท่านขออย่างแน่นอน

ในโอกาสนีเ้องท่ีหลวงพ่อชาได้สอนพวกเราว่า
“เสยีงนัน้ไม่ได้รบกวนพวกเธอหรอก แต่พวกเธอต่าง

หากทีร่บกวนเสยีงนัน้”
นัน่ไม่ใช่สิง่ทีพ่วกเราคาดหวงั แต่มันกไ็ด้ผล เสยีงนัน้ยงั

คงดังกกึก้องอยูใ่นแก้วหูของพวกเรา แต่ไม่ได้อยูใ่นความคดิ
ของพวกเราอกีต่อไป พวกเราพยายามอยูอ่ย่างสงบแม้ว่าจะ
มีสิ่งภายนอกเข้ามารบกวนจิตใจเรา เพียงแค่สามวัน
เหตุการณ์นัน้กผ่็านไป

อีกหลายปีต่อมา น้องชายของพระสงฆ์รปูหนึง่มาแวะ
เย่ียมวดัของเรา โชคไม่ดท่ีีห้องพักแขกเต็มหมด ดงันัน้ พระ
สงฆ์รปูนัน้จงึขอให้อาตมาอนญุาตให้น้องชายได้พักอยู่ในกุฏิ
ของท่านสักคืนหนึ่ง เพราะท่านกับน้องชายก็เคยนอนร่วม
ห้องกนัมาตลอดตัง้แต่เลก็จนโต

“แต่ตอนนีคุ้ณท้ังสองคนกโ็ตขึน้มากแล้วนะ” อาตมา
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ชีป้ระเด็น “คณุท้ังสองคนอาจจะนอนกรนนะ”
พระสงฆ์รูปนั้นยืนยันว่าจะไม่ให้มีปัญหาใดๆ เกิดข้ึน 

อาตมาจึงยอมอนญุาต
น้องชายของพระสงฆ์รูปนัน้หลับก่อน และตามทีค่าดไว้

จรงิๆ เขากรนดงัมากเสยีจนพระสงฆ์รปูนัน้นอนไม่หลบั แม้ว่า
จะอ่อนเพลยีและนอนไม่หลับท่านกย็งัจ�าค�าสอนทีเ่คยได้รับ

เสียงนั้นไม่ได้รบกวนพวกคุณหรอก แต่พวกคุณต่าง
หากทีร่บกวนเสยีงนัน้

ดังนั้น ท่านก็เร่ิมผ่อนคลายกับเสียงกรนที่ได้ยินด้วย
การจินตนาการว่าเป็นเสียงดนตรีอันไพเราะนุ่มนวลของนัก
แต่งเพลงคลาสสิกผู้มีชื่อเสียง ท่านไม่สามารถเปลี่ยนเสียง
กรนได้ แต่ท่านสามารถเปลีย่นวธิกีารรับรู้มนัได้

เมือ่ท่านตืน่จากการจ�าวดัในเช้าวนัต่อมา สิง่สดุท้ายท่ี
ท่านจ�าได้ก่อนทีจ่ะถล�าลกึสูก่ารจ�าวดัทีท่�าให้รูส้กึสดชืน่ กค็อื 
เสียงกรนของน้องชายของท่านได้กลับกลายเป็นเสียงดนตรี
อนัไพเราะ

ดังนั้น ถ้าสามีของโยมนอนกรน ก็ให้จินตนาการว่า 
โยมก�าลังฟังเพลงของวง ‘เดอะ เกรทฟูล เด้ด (Grateful 
Dead)’ หรือวงอะไรก็ได้ท่ีโยมชอบ หรือเวลาที่ได้ยินเสียง
หมาเห่าตอนกลางดึกก็ให้คิดว่าเสียงนั้นเป็นการแสดง
คอนเสร์ิตตคีวามบทเพลงโหมโรงของไชคอฟสกีท้ีแ่ต่งขึน้ใน
ปี ๑๘๑๒ (Tchaikovsky’s๑๘๑๒ overture) หรอือะไรกไ็ด้
ทีค่ล้ายๆ กนั เพราะเมือ่โยมหนเีสยีงทีไ่ด้ยนิไม่พ้น กข็อให้
พยายามเปล่ียนความรู้สกึท่ีมต่ีอมนัเสยี



๙๓
ช่วงก�รรอคอยในชวีติ 

- อุเบกขา -

เวลามากมายถกูใช้ไปกบัส่ิงทีย่งัมาไม่ถงึ ซึง่เป็น ‘ช่วงการ
รอคอยในชวิีต’ ทีม่กัจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

ก่อนทีจ่ะบวชเป็นพระสงฆ์ อาตมาสอนหนงัสอือยูใ่น
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเพื่อนครูคนหนึ่งบอกกับ
อาตมาว่าเขาได้สมคัรงานทีด่กีว่าทีท่�าอยูน่ีม้ากและได้งานใน
ต�าแหน่งท่ีสมคัรอย่างแน่นอนแล้ว แต่ตอนนีเ้ขาต้องรอนาน
ถงึหกเดอืนเพือ่ให้หมดสญัญางานสอนก่อนทีจ่ะได้เริม่งานที่
เขาใฝ่ฝันจะท�า เขาบอกว่าเขารู้สกึแปลกใจและกลุม้ใจทีรู่ว่้า
เขาจะต้องท้ิงเวลาตลอดหกเดือนของชวีติไป

“ชีวิตของผมสั้นเกินกว่าท่ีจะท้ิงเวลาครึ่งปีที่ก�าลังจะ
มาถงึไปก่อนจะได้เริม่งานใหม่ แต่นัน่กเ็ป็นสิง่ทีผ่มก�าลงัท�า
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อยู่”
โยมต้องสูญเสียเวลาในชีวิตไปมากเท่าไร ในการฆ่า

เวลาเป็นช่ัวโมงๆ เป็นวนัๆ หรอืเป็นเดอืนๆ ในชวิีตเพือ่รอ
คอยให้บางส่ิงบางอย่างเกดิขึน้ เช่น รอเคร่ืองบนิขึน้ รอให้ถงึ
วนัหยดุ หรอืรอให้ลกูคลอดออกมา โชคร้ายทีเ่วลาส่วนใหญ่
ในชีวติของเราน้ันถกูใช้ไปกบัช่วงเวลาการรอคอยเหล่านัน้

เมือ่ใดกต็ามท่ีเราระลกึได้ว่าช่วงเวลาในชวีติของเราได้
สูญเสียไปมากเท่าไร ‘อัตราการฆ่าเวลา’ อันน่าสลดใจใน
สังคมจะลดน้อยลงอย่างมาก เพราะจะเหลือคนจ�านวนไม่
มากนกัทีจ่ะฆ่าเวลา

พวกเรากลับจะได้พบกบัคุณค่าใหม่ๆ ในการเดนิทาง 
รู้สึกผ่อนคลายในการจราจรที่ติดขัด อยากพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมทางบนรถไฟและได้ค้นพบการผจญภัยมากมายทีจ่ะเกิด
ขึ้นได้เพียงในช่วงการรอคอยในชีวิตอันมีคุณค่าเหล่านั้น
เท่านัน้ และไม่ต้องตัง้ตารอคอยอย่างใจจดใจจ่อทีจ่ะไปถึงจดุ
หมายอีกต่อไป



๙๔
โยมเป็นมนษุย์ทีอ่ยูน่ิง่
หรอืมนษุย์ทีไ่ม่อยูน่ิง่

- อุเบกขา - 

ทุกวันนี้ การพบเห็นมนุษย์ที่อยู่น่ิงนั้นเป็นไปได้ยากมาก 
เพราะว่าพวกเขาจะไปที่โน่นที่นี่อยู่เสมอ และไม่ค่อยอยู่
กับที่ นี่เป็นเหตุผลว่า ท�าไมอาตมาจึงเรียกพวกเขาว่า 
‘มนษุย์ท่ีไม่อยูน่ิ่ง’ 

ในช่วงสดุสปัดาห์หนึง่ในวดัของอาตมา ขณะทีอ่าตมา
ก�าลงัยุง่อยูก่บังานบริหารจดัการ มเีพือ่นเก่าคนหนึง่ถามว่า
ส่ิงต่างๆ ในชวีติเป็นอย่างไร

“ใกล้จะเสร็จแล้ว” อาตมาตอบ
“ใกล้อะไร” เขาถามอย่างฉลาด 
อาตมาเข้าใจจดุประสงค์ของเขาได้ทนัท ีและหยดุการ
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ท�างานอย่างรบีร้อน
“โยมจับผิดอาตมาได้จริงๆ” อาตมาตอบด้วยความ

ละอายเล็กน้อย “อาตมาเดาว่า สถานท่ีเดยีวทีอ่าตมาใกล้จะ
ไปถึง ทัง้ๆ ทีก่�าลงัรีบร้อนท�าโน่นท�านีอ่ยู ่กค็งจะเป็นการลง
หลุมฝังศพอย่างรวดเร็วนัน่เอง” แล้วเรากย็ิม้พร้อมกนั

ถ้าโยมเป็นคนหนึง่ในพวก ‘มนษุย์ท่ีไม่อยูน่ิง่’ กข็อให้
ถามตัวเองว่า “ฉนัก�าลงัจะไปไหน และถ้าไปถงึได้ จะไปถงึ
เม่ือไร” 

ส�าหรบัอาตมานัน้ อาตมามาถงึแล้ว อาตมามาถงึทีน่ี่
แล้ว และตอนนีอ้าตมากเ็รยีกตวัเองได้ว่า มนษุย์ทีห่ยดุนิง่ ‘ที่
นี’่ เป็นสถานทีท่ีส่ะดวกสบายมาก ทีข่อแนะน�าให้ทกุคนแวะ
มาเยีย่มและพกัอยูส่กัพัก แทนท่ีจะเอาแต่วิง่หนจีากทีน่ีเ่พือ่
ไปทีอ่ื่นอยู่ตลอดเวลา

ต่อไปนี ้ เวลาทีเ่พือ่นของอาตมาถามว่า “เป็นอย่างไร
บ้าง” อาตมาจะตอบว่า “อาตมาอยูท่ี่นี”่



๙๕
ไม่ต้องห่วง ยงัมหีวงั

- ฉันทะ -

อาการข้ีกงัวล คอืการคดิถงึอนาคตด้วยความกงัวลว่า ทกุ
อย่างอาจจะเกดิความผดิพลาดได้ ความกงัวลทีไ่ม่มีความ
จ�าเป็นเช่นนั้น ถือเป็นความเจ็บป่วยที่สามารถลุกลามไป
ได้อย่างรวดเรว็ในโลกสมยัใหม่

วธิแีก้ คอืการคดิถงึอนาคตด้วยความคิดทีว่่าทกุอย่าง
จะต้องเรยีบร้อย ซึง่กเ็ป็นท่ีแน่นอนว่า มันช่วยเพิม่ความเป็น
ไปได้ที่สิ่งต่างๆ จะประสบความส�าเร็จ เพราะมันช่วยเพิ่ม
ความหวังมากกว่าความคิดด้านลบให้กับอนาคตของโยม
นัน่เอง ดังนัน้

ไม่ต้องห่วง ยงัมหีวงั
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กาลครั้งหน่ึงนานมาแล้ว มีผู้น�าทางด้านจิตวิญญาณ
อันชาญฉลาดคนหนึ่งได้สอนว่า ในโลกนี้มีศาสนาอยู่เพียง
สองแบบคอื

แบบที่เปลี่ยนแปลงความจริงเพื่อให้เหมาะสมกับ
ความเช่ือของพวกเขา

แบบท่ีเปลี่ยนแปลงความเชื่อของพวกเขาเพื่อให้
เหมาะสมกบัความเป็นจริง

ผู้น�าคนนั้นเป็นสาวกของศาสนาแบบที่สอง ซึ่งมัก
พร้อมที่จะละทิ้งค�าส่ังสอนหรือพิธีกรรมที่เขายึดมั่นถ้าหาก
ความจริงที่มีหลักฐานยืนยันอย่างแน่นอนขัดแย้งกับความ
เช่ือเหล่านัน้

ค�าสอนแบบนีเ้องได้ท�าให้เขาเป็นศัตรูกบัผูค้นมากมาย
ที่ยังมีความคิดแบบเดิม ในไม่ช้า ฝ่ายตรงข้ามของเขาก็
สามารถหาวิธีท�าลายเขาได้ เนื่องจากเขามักจะออกไป
บรรยายเรือ่งความเชือ่ของเขาในท่ีสาธารณะอยูบ่่อยครัง้ จงึ
ไม่ยากเลยท่ีจะเกบ็รวบรวมค�าบรรยายของเขา แล้วน�ามาตดั
ต่อใหม่ และกล่าวหาว่าเขาเป็นคนนอกรีต เมือ่มีการไต่สวน
เกดิขึน้ เขาได้รบัการตดัสนิว่ามคีวามผิดและโทษทีไ่ด้รบักค็อื
ความตาย

เมือ่การตดัสนิประหารชวีติได้มกีารประกาศอย่างเป็น
ทางการ ผูน้�าทางจติวญิญาณคนนัน้กค็ร�า่ครวญว่า “โธ่ น่า
เสียดายจริงๆ เราก�าลังตั้งใจว่าจะสอนการท�าสมาธิแบบ
ง่ายๆ ให้แก่ภรรยาของท่านผู้พิพากษา เพ่ือที่เธอจะได้ไม่
เถยีงกบัเขาอีกเลย เป็นแบบนี ้เรากจ็ะไม่สามารถสอนให้เธอ
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เป็นคนว่าง่ายได้อกีแล้ว น่าเสยีดายจรงิๆ”
“ท่านรู้วธิกีารท�าสมาธ ิท่ีสามารถท�าให้ภรรยาของเรา

ไม่เถยีงกบัเราได้ด้วยหรอื” ผู้พพิากษาถามด้วยความแปลก
ใจ

“เรารู้วิธีการท�าสมาธิทุกรูปแบบเลยนะใต้เท้า” เขา
ตอบ “อืม” ผูพ้พิากษาใช้ความคดิ “ตกลง เราจะผ่อนผนัการ
ประหารไปอีกสิบสองเดือนเพื่อท่านอาจจะสอนให้ภรรยา
ของเราไม่เถียงกับเราได้ แต่ถ้าเธอยังชอบเถียงกับเราหลัง
จากครบหนึง่ปีแล้ว เราจะไปดกูารประหารชวีติของท่านด้วย
ตัวเอง ปิดการพิจารณาคด”ี

ขณะที่ผู ้น�าทางจิตวิญญาณคนนั้นออกมาจากห้อง
พจิารณาคดพีร้อมกับความเป็นอิสระอีกสบิสองเดอืน บรรดา
ลูกศิษย์ของเขาก็ถามว่าวิธีการท�าสมาธิอันทรงพลังวิธีไหน
กนัทีจ่ะท�าให้ภรรยาเลกิทะเลาะกบัสามีได้

“เรากไ็ม่รู้เหมอืนกนั” ผูน้�าทางจติวญิญาณตอบ “เรา
เองกยั็งไม่เคยรู้วธินีัน้เลย แต่เรากอ็าจจะค้นพบกไ็ด้ แต่ใคร
จะไปรูว่้าจะเกดิอะไรขึน้อกีหนึง่ปีข้างหน้า ภรรยาของท่านผู้
พิพากษาอาจจะเสียชีวิต ซึ่งนั่นก็จะเป็นการท�าให้เธอเลิก
เถียงกับท่านผู้พิพากษา หรือเราเองอาจจะตายด้วยการสิ้น
อายขัุยตามธรรมชาต ิแต่อะไรกช่็างเถอะ ตอนนีเ้รากไ็ด้เป็น
อิสระอีกตัง้สบิสองเดอืน” จงจ�าค�าพูดทีว่่า

ไม่ต้องห่วง ยงัมหีวงั



- การปล่อยวาง -

๙๖
จงทำ�ตวัเป็นผูม้�เยอืน

อย่�ทำ�ตวัเป็น
เจ้�ของสถ�นที่

มีผู้มาเยือนวัดของอาตมาหลายคนบอกว่าวัดนี้ช่างสงบ
สุขและสวยงามจริงๆ แต่อาตมากลับคิดว่าพวกเขาต้อง
เพ้ียนไปแล้วแน่ๆ

พวกเขาไม่เห็นหรือว่า ยังมีงานท่ีจ�าเป็นต้องท�าอีก
มากมาย ทั้งตัวอาคารและพ้ืนโดยรอบก็ยังรอการซ่อมแซม
อยู ่บรรดาพระสงฆ์หนุม่ๆ กย็งัรอรบัการฝึกอีกมากมาย และ
ยังต้องคอยตอบค�าถามมากมายไม่รู้จบของบรรดาแขกผู้มา
เยอืน ส�าหรับอาตมานัน้ วดัของอาตมาเป็นทีท่�างานทีมี่งาน
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ยุง่มาก ต้องมอีะไรบางอย่างท่ีไม่ถกูต้อง และในไม่ช้าอาตมา
กร็ูว่้ามนัคือทัศนคตขิองอาตมานัน่เอง

ดังน้ัน อาตมาจึงเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองเสียใหม่ 
สัปดาห์ละหนึ่งวันในตอนเช้า ซึ่งมักจะเป็นวันจันทร์เช้า 
อาตมาจะแกล้งท�าเป็นผูม้าเยอืนไม่ใช่เจ้าของสถานทีข่องวดั
ทีอ่าตมาจ�าพรรษามาเป็นเวลา ๓๐ ปี เวลาทีเ่ป็นผูม้าเยอืน
นัน้ อาตมาไม่ต้องกงัวลเร่ืองการซ่อมแซมอาคารหรอืพืน้วัด 
การบรรยายธรรมะให้แก่พระลกูวดักไ็ม่ใช่หน้าทีข่องอาตมา
อีกต่อไป รวมทั้งไม่ต้องคอยตอบค�าถามมากมายในช่วงเช้า
ของวนัเหล่านัน้ อาตมาสามารถชืน่ชมวดัแห่งนีเ้ช่นเดยีวกบั
ผู้มาเยือนรู้สึก แล้วอาตมาก็พบว่าบรรดาผู้มาเยือนพูดถูก 
เพราะวดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีสวยงามและสงบสขุถ้าโยมไม่ได้เป็น
เจ้าของสถานท่ีแห่งนี้

อาตมาได้สอนวธิกีารแบบเดยีวกนันีใ้ห้แก่เพือ่นๆ ของ
อาตมา โดยบอกให้พวกเขาแกล้งท�าเป็นผู้มาเยือนในบ้าน
ของตัวเองอาทิตย์ละสักสองสามชั่วโมง อาจจะเป็นช่วงสุด
สัปดาห์กไ็ด้

เวลาที่โยมไปเย่ียมบ้านคนอื่นโยมต้องล้างจานให้เขา
หรือเปล่า ไม่ต้อง โยมต้องดูดฝุ่นพรมและปัดกวาดบ้านให้
เรยีบร้อยหรือเปล่า ไมต้อง โยมต้องตดัหญ้าให้เขาหรอืเปล่า 
ไม่ต้อง แล้วโยมก็ไม่ต้องรู้สึกผิดท่ีไม่ได้ท�างานบ้านเหล่านั้น
ด้วย เพราะโยมเป็นผูม้าเยอืนไม่ใช่เจ้าของบ้าน

ดังนั้น เมื่อโยมแกล้งท�าเป็นผู้มาเยือนในบ้านของตัว
เอง ไม่ใช่เจ้าของบ้าน โยมกจ็ะสามารถชืน่ชมความสวยงาม
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และความสงบสขุของบ้านหลงันัน้ได้ โยมสามารถพกัผ่อนได้
โดยไม่รูสึ้กผิด และสามารถมคีวามสขุอยูใ่นบ้านหลงันัน้โดย
ไม่ต้องท�าอะไร เพราะโยมเพียงแค่มาเยีย่มเยอืน

ผู้มาเยือนเท่านั้นท่ีสามารถปล่อยวางได้ ส่วนเจ้าของ
สถานทีต้่องดูแลทุกอย่าง



๙๗
จงอย่�เพยีงแต่มสีติ 
ขอให้มเีมตต�สตด้ิวย

- เมตตาสติ -

เศรษฐีนีคนหน่ึงไปเข้าห้องเรียนเพื่อฝึกสมาธิในช่วงเย็น 
เธอบอกยามเฝ้าประตคูฤหาสน์ของเธอให้เตรยีมพร้อมอยู่
เสมอเพราะเพือ่นบ้านของเธอหลายคนถกูโจรกรรม ดงันัน้ 
เธอจงึสัง่ให้เขามสีตอิยูต่ลอดเวลา

เมื่อเธอกลับมาถึง เธอก็พบว่าคฤหาสน์ของเธอถูก
โจรกรรม เธอจึงต�าหนยิามเฝ้าประตคูฤหาสน์ของเธอ “ฉัน
บอกให้เธอมีสติดูพวกโจร แต่เธอก็ยังท�าพลาดท�าให้ฉันถูก
ขโมยข้าวของ”

“แต่ผมก็มีสตินะครับ คุณผู้หญิง” ยามคนนั้นกล่าว 
“ผมเหน็พวกโจรก�าลงัเข้าไปในคฤหาสน์ของคณุผูห้ญงิ ผมก็
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จ�าไว้ว่า ‘โจรก�าลังเข้าไปข้างใน’ จากนั้น ผมก็เห็นพวกมัน
ออกมาพร้อมกับเครื่องเพชรของคุณผู้หญิง ผมก็จ�าอีกว่า 
‘เครือ่งเพชรถูกขโมยไป’ แล้วผมกเ็ห็นพวกมันเข้าไปอกีครัง้
และกลับออกมาพร้อมกับตู้เซฟของคุณผู้หญิง ผมก็จ�าไว้ว่า 
‘ตูเ้ซฟถูกขโมยไป’ ผมมสีตนิะครับคุณผูห้ญงิ”

เหน็ได้อย่างชดัเจนว่า แค่มสีตนิัน้ไม่เพียงพอ พวกเรา
ต้องเพิม่ความเมตตาลงไปด้วย จากเร่ืองท่ีเล่ามาข้างต้น ยาม
คนนั้นควรจะมีความเมตตาต่อนายจ้างของเขาด้วยการ
โทรศพัท์ไปแจ้งต�ารวจ เมือ่เราใส่ความเมตตาลงไปในความมี
สต ิเรากจ็ะได้ ‘เมตตาสต’ิ

สองสามปีก่อน อาตมามีอาการอาหารเป็นพิษ ตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติของนิกายของอาตมานั้น พระสงฆ์อาศัย
อาหารจากการบิณฑบาตเท่านั้น ซึ่งน�ามาถวายโดยเหล่า
ฆราวาสทีเ่ลือ่มใสศรทัธาพวกเราเป็นประจ�าทกุวนั พวกเรา
ไม่เคยรูเ้ลยจรงิๆ ว่าพวกเราจะได้ฉนัอะไรบ้าง จงึมอียูบ่่อย
ครั้งที่บางอย่างที่พวกเราใส่เข้าไปในปากเป็นสิ่งที่กระเพาะ
ไม่เห็นด้วยในเวลาต่อมา ดังนั้น อาการปวดท้องเป็นคร้ัง
คราวจงึถอืเป็น ‘ภยัทีม่ากบัอาชพี’ ของพระสงฆ์ แต่ครัง้นีมั้น
เลวร้ายกว่าอาการอาหารไม่ย่อยระยะสัน้ๆ มาก เพราะมนั
เป็นการปวดในช่องท้องอย่างรุนแรงของอาการอาหารเป็น
พษิ

แทนที่จะไปโรงพยาบาลเช่นเดียวกับพระสงฆ์ที่มี
เหตุผลพงึกระท�า แต่อาตมากลบัใช้เมตตาสติ

อาตมาอดทนต่อสิ่งที่เกิดข้ึนโดยมีเป้าหมายที่จะหลุด
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พ้นจากความเจ็บปวด โดยอาตมาบอกตัวเองให้รู้ตัวอยู่ว่า
ก�าลังเกิดอะไรขึน้ นีคื่อสตท่ีิก�าลงัระลกึรู้ความรูส้กึทีเ่กิดขึน้
ในขณะนั้นอย่างถ่องแทเ้ท่าที่จะท�าได ้ จากนั้นอาตมาก็เพิ่ม
ความเมตตาลงไป ด้วยการเปิดใจรบัความเจบ็ปวดทีเ่กดิขึน้ 
และนึกถึงมันอย่างสงบนิ่ง อาตมาสังเกตเห็นว่า ล�าไส้ผ่อน
คลายลงเล็กน้อยอันเป็นผลมาจากความเมตตา และความ
เจบ็ปวดก็ลดลงไปเลก็น้อยด้วย ดงันัน้ อาตมาจงึเพิม่ความ
เมตตาลงไปอีก ความเจ็บปวดก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ ขณะที่
ความเมตตาปฏิบตัหิน้าทีข่องมนัในการผ่อนคลายระบบทาง
เดินอาหาร และแล้วความเจ็บปวดกห็ายไปโดยสิน้เชิงภายใน
เวลาเพยีงยีส่บินาทีเท่านัน้ อาตมารู้สกึปกตดิแีละผ่อนคลาย
ราวกบัไม่เคยมอีาการอาหารเป็นพิษเกดิขึน้เลย

สิ่งท่ีเกิดขึ้นนั้นแท้จริงเป็นอาการอาหารเป็นพิษอย่าง
แรง อาการปวดในช่องท้องนัน้สดุแสนจะทรมานแทบจะทน
ไม่ได้ แต่มนักลบัถกูตอบโต้ด้วยเมตตาสตอิย่างเตม็ที ่อาตมา
ไม่รู ้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการ
อาหารเป็นพิษ แต่อาตมาไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเลยเพราะ
อาการปวดท้องได้หายเป็นปลดิท้ิง และนีเ่ป็นเพยีงตัวอย่าง
ของพลังแห่งเมตตาสตท่ีิเป็นประสบการณ์ตรงทีเ่กิดขึน้

เมตตาสตินั้นน�ามาซ่ึงการผ่อนคลาย ซึ่งน�าความเบา
สบายมาสูร่่างกาย สูจ่ติใจ และสูโ่ลก เมตตาสตสิามารถท�าให้
เกดิการเยยีวยารักษาได้ ดงันัน้ จงอย่าเพยีงแต่มีสต ิขอให้มี
เมตตาสตด้ิวย



โธมสั (นามสมมตุ)ิ ได้ใช้เวลาหลายเดอืนปฏบิตัสิมาธอิยูท่ี่
วัดของเราในออสเตรเลีย ก่อนที่จะกลับไปที่บ้านของเขา
ในเยอรมันเพ่ือเรียนต่อเขาได้เล่าให้อาตมาฟังว่า เมตตา
สตทิ�าให้เขาได้เงนิ ๒๐ ยโูรในเวลาทีเ่ขาต้องการมนัอย่าง
มากได้อย่างไร

วันแรกโธมัสได้ไปเร่ิมเรียนท่ีมหาวิทยาลัยในเยอรมัน
นั้น เขาได้ยินเสียงแปลกๆ ซึ่งเขาอธิบายให้อาตมาฟังว่า 
‘คล้ายๆ เสียงกลั้วคอ’ ดังออกมาจากตู้เอทีเอ็มขณะที่เขา
เดินผ่านไป เขาจึงคิดว่าตู้เอทีเอ็มของมหาวิทยาลัยคงจะ
ก�าลังต้อนรบัการเร่ิมเรียนวนัแรกของเขา

๙๘
เมตต�สตใินย�มทีโ่ยม

ถงัแตก
- เมตตาสติ -
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ตัง้แต่วนันัน้มา โธมสัเฝ้าส่งเมตตาจติให้แก่เพือ่นของ
เขา ซ่ึงก็คอืตูเ้อทีเอม็ตูน้ัน้ทุกคร้ังท่ีเขาเดนิผ่านมัน “ขออย่า
ให้เงินหมดตู้” “ขออย่าให้ถูกลูกค้าทุบเม่ือพวกเขารู้ว่าไม่มี
เงนิในบัญช”ี “ขออย่าให้เกดิการลดัวงจร” เป็นต้น

หลายเดือนต่อมา โธมัสก�าลังนั่งทานอาหารกลางวัน
ภายใต้แสงอาทิตย์อนัอบอุน่ ห่างจากเพือ่นของเขา ซึง่กค็อืตู้
เอทีเอ็มตู้นั้นเพียงสองสามฟุต ตอนที่เขาได้ยินเสียงกลั้วคอ
อันคุ ้นหูดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อเขาหันไปก็มองเห็น
ธนบัตรยีส่บิยโูรใบหนึง่โผล่ออกมาจากตูน้ัน้

เขาได้นัง่อยูแ่ถวๆ ตูเ้อทีเอม็ตูน้ัน้มาแล้วอย่างน้อยสบิ
ห้านาที และในช่วงทีผ่่านมานัน้กไ็ม่มใีครเดนิมาใกล้ตูน้ัน้เลย 
เขาจึงเดินไปหยิบเงินที่ตู ้เอทีเอ็มแล้วก็โบกไปมาเพ่ือหา
เจ้าของธนบตัรใบนัน้ แต่ไม่มใีครมารับเลย โธมัส ซึง่เป็นนกั
เรยีนจนๆ คนหนึง่ จงึกล่าวกบัตูเ้อทเีอ็มเพือ่นรกัของเขาว่า 
“ขอบใจนะ” แล้วกเ็กบ็ธนบตัรใบนัน้ใส่กระเป๋า

อาตมาสอบถามโธมัสอยู่หลายครั้งเพื่อตรวจสอบว่า
เรื่องที่เขาเล่าเป็นความจริงหรือเปล่า เขายืนยันอย่างหนัก
แน่นหลายครั้งจนกระทั่งอาตมาเชื่อเขาว่ามันเป็นเรื่องจริง 
ดังนัน้ โปรดให้ความเมตตาต่อตูเ้อทีเอม็ทัง้หลายด้วย ใครจะ
ไปรู้ว่า สักวันหนึ่งตู้เอทีเอ็มเหล่านั้นอาจจะให้ความเมตตา
โยมกลับมากไ็ด้



ปัจจบุนันี ้มคีนพยายามฝึกท�าสมาธกินัมากมาย แต่ปัญหา
ทีส่�าคญัทีส่ดุก็คอืพวกเขาไม่สามารถท�าจิตให้นิง่ได้ ไม่ว่า
จะพยายามมากแค่ไหนกไ็ม่สามารถหยดุคดิได้ ท�าไมกนันะ

ผู ้หญิงคนหน่ึงได้รับโทรศัพท์ในตอนบ่ายวันหนึ่ง 
“สวสัดจ้ีะ นี ่ซ.ีเอฟ. นะ บ่ายนีเ้ธอมเีวลาว่างมาดืม่กาแฟด้วย
กนัสักถ้วยไหม”

“ได้เลย” ผูห้ญงิคนนัน้ตอบ
“ดีจัง” ซี.เอฟ.กล่าวต่อ “เราจะไปท่ีร้านกาแฟที่ฉัน

ชอบ ไม่ใช่ร้านที่เธอชอบนะ เธอต้องสั่งกาแฟด�านะ ไม่ใช่
กาแฟลาเต้ท่ีมีคอเลสเตอรอลสูงท่ีฉันรู้ว่าเธอชอบ เธอต้อง

๙๙
เมตต�สตกิบั
คว�มสงบนิง่

- เมตตาสติ -
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กนิบลูเบอร่ีมฟัฟินเหมอืนฉนั ไม่ใช่ขนมปังบิสกติท่ีฉันเหน็เธอ
กินอยู่บ่อยๆ เราจะนั่งกันที่มุมเงียบๆเพราะนั่นเป็นที่ๆ ฉัน
อยากนัง่ ไม่ใช่ตรงริมถนนท่ีเธอชอบนัง่เสมอ แล้วเรากจ็ะคยุ
กนัเรือ่งการเมอืง ซึง่ฉนัชอบคุย ไม่ใช่เรือ่งจติวญิญาณอะไร
นั่นท่ีเธอชอบโพสต์ทวิตเตอร์อยู่บ่อยๆ สุดท้าย เราจะอยู่ท่ี
ร้านแค่หกสบินาที ไม่ใช่ห้าสบินาทีหรือเจ็ดสบินาท ีเพยีงแค่
หนึ่งชั่วโมงพอดิบพอดีเท่านั้น เพราะฉันต้องการจะใช้เวลา
เพยีงแค่นัน้”

“อืม” ผู้หญิงคนนั้นตอบ พร้อมกับคิดอย่างรวดเร็ว 
“ฉันเพิง่นกึออกว่าต้องไปหาหมอฟันตอนบ่ายนี ้ขอโทษด้วย
นะ ซี.เอฟ. ฉนัคงไปพบเธอไม่ได้แล้วหละ”

โยมอยากจะออกไปดื่มกาแฟสักถ้วยกับคนที่บอกว่า 
โยมจะต้องไปไหน กนิและดืม่อะไร นัง่ตรงไหน หรือคยุกนั
เรือ่งอะไรด้วยหรอื ไม่มทีางใช่ไหม และถ้าโยมยงัคดิไม่ออก
ถงึทีม่าของชือ่ของ ผูท่ี้โทรศัพท์มาท่ีมชีือ่ว่า ซี.เอฟ. ละก้อ ตวั
ย่อนีม้าจาก ‘Control Freak คนเจ้าก้ีเจ้าการ’ นัน่เอง

เมื่อเปรียบเทียบคนแบบนี้กับคนท่ีนั่งก�าลังสมาธิอยู่ 
“ฟังนะ จิตของเรา ตอนนีเ้ราก�าลงัจะนัง่สมาธ ิเจ้าจะต้องเฝ้า
ดูลมหายใจ ซึง่เป็นสิง่ท่ีฉนัต้องการท�า ไม่ใช่เทีย่วล่องลอยไป
ที่โน่นที่นี่ตามที่เจ้าต้องการ เจ้าต้องมีสติระลึกรู้อยู่ที่ปลาย
จมกูซ่ึงฉันต้องการจะท�า ไม่ใช่ไปอยูบ่นถนน แล้วเจ้าก็จะต้อง
นัง่อยูต่รงนัน้เป็นเวลาหกสบินาทีพอดบิพอด ีไม่ไห้ขาดไม่ให้
เกนิแม้แต่นาทีเดยีว”

เวลาทีโ่ยมท�าตวัเปน็ ‘คนเจ้ากี้เจ้าการ’ ซึ่งปฏบิตัิต่อ
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จิตของตัวเองราวกับเป็นทาส ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจิตของ
โยมก็มักจะพยายามหลบหนีโยมไปเสมอ มันจะคิดถึงแต่
ความทรงจ�าทีไ่ม่มปีระโยชน์ วางแผนแต่เรือ่งทีไ่ม่มวีนัจะเกดิ
ขึน้ได้ ฝันเฟ่ืองไปเร่ือยๆ หรือไม่กห็ลบั มนัจะท�าทกุวถิทีางที่
จะหนจีากโยม นีเ่ป็นเหตผุลว่าท�าไมโยมจงึไม่สามารถสงบนิง่
ได้

ผู้หญิงคนเดิมได้รับโทรศัพท์สายหนึ่ง “สวัสดีจ้ะ นี่ 
เค.เอฟ. นะ บ่ายนีเ้ธอมเีวลาว่างมาดืม่กาแฟด้วยกนัสกัถ้วย
ไหม เธออยากไปร้านไหนล่ะ เธออยากจะกนิและดืม่อะไรดี 
เราจะนัง่ตรง ที่ๆ  เธอชอบ คุยหัวข้อเร่ืองท่ีเธออยากคยุ และ
อยู่นานเท่าทีเ่ธอต้องการเลยจ้ะ”

“ความจรงิฉนัมนีดักบัหมอฟันตอนบ่ายวนันี”้ ผู้หญิง
คนนัน้ตอบ “ช่างเถอะ อย่าสนใจเร่ืองหมอฟันเลย ฉนัจะไป
ดืม่กาแฟกบัเธอจ้ะ” แล้วหญงิสาวท้ังสองคนกใ็ช้เวลาอยูด้่วย
กนัอย่างสบายอกสบายใจและสนกุสนาน เป็นเวลายาวนาน
มากเกินกว่าที่ใครจะคิด อักษรย่อ เค.เอฟ. มาจากค�าว่า 
‘Kindfulness Freak - คนมเีมตตาสต’ิ

ดังนัน้ ถ้าโยมท�าสมาธโิดยการปฏบิตัต่ิอจติใจของโยม
ราวกบัเป็นเพือ่นท่ีดท่ีีสดุ “เฮ้ เกลอ นายอยากจะท�าสมาธิ
ตอนน้ีไหม นายอยากจะเฝ้าดูอะไร แล้วนายต้องการนั่ง
อย่างไร บอกมาเลยว่านายอยากจะนัง่นานแค่ไหน” เม่ือโยม
ปฏิบัติต่อจิตใจของโยมด้วยเมตตาสติ จิตใจของโยมก็จะไม่
อยากหนไีปไหน มนัอยากจะอยูเ่คียงข้างโยม ใช้เวลาอยูด้่วย
กนัอย่างสงบนิง่เป็นเวลายาวนานกว่าท่ีโยมคาดคดิ



๑๐๐
อย่�หว�ดกลวั

- การปลูกฝัง -

ค�า่วนัหน่ึง อาตมาก�าลังน่ังสมาธอิยูต่ามล�าพงัในพืน้ทีอ่นั
กว้างไกล ในผนืป่าธรรมชาตใินภาคอสีานของประเทศไทย 
บรรยากาศมืดสนิทและหมู่บ้านที่ใกล้ท่ีสุดก็อยู่ห่างไกล
ออกไปกว่าส่ีกิโลเมตร อาตมาเข้าสู่สมาธิภายในเวลาไม่
นานนัก จนกระทั่งได้ยินเสียงของสัตว์ป่าตัวหนึ่งเดินใกล้
เข้ามา

ในป่านัน้มท้ัีงเสอื หม ีและช้าง ซึง่สามารถท�าร้ายหรอื
แม้แต่ฆ่าคนท่ีได้พบ พวกชาวบ้านท่ีเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เคยบอก
กับอาตมาว่า ปกติสัตว์ใหญ่ๆ จะไม่ท�าร้ายพระสงฆ์ แต่
อาตมาคดิได้ว่าชาวบ้านเหล่านัน้คงจะไม่รูเ้รือ่งเกีย่วกบัพระ
สงฆ์ทีถู่กเสอื ช้าง และหมฆ่ีาตายหรอก เพราะท่านเหล่านัน้
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คงไม่มชีวีติรอดมาเล่าให้พวกเขาฟัง
อาตมาฟังเสียงสัตว์ท่ีก�าลังเดินใกล้เข้ามาในความมืด

อย่างระมดัระวงั จากเสยีงท่ีได้ยนิ สตัว์ตวันัน้น่าจะเป็นเพยีง
สตัว์ตัวเล็กๆ ไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง ดงันัน้ อาตมาจงึกลบัเข้า
สมาธอีิกครัง้

สัตว์ตัวนัน้เดนิเข้ามาใกล้ทุกทีและเสยีงก็ดงัข้ึน อาตมา
ต้ังใจฟังเสยีงอย่างมสีตแิละรู้ว่าได้ประเมินขนาดของสตัว์ตวั
นั้นต�่าไปหน่อย เพราะเสียงมันคล้ายๆ กับสัตว์ขนาดกลาง 
เช่น ชะมด ซึ่งก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกเหมือนกัน ดังนั้น 
อาตมาจึงเริม่ท�าสมาธอิกีคร้ัง

เสียงนั้นดังมากขึ้น อาตมาสามารถบอกได้จากเสียง
กรอบแกรบของใบไม้บนพ้ืนดนิและเสยีงแครกๆ ของกิง่ไม้ที่
ถูกหักว่า สัตว์ตัวนั้นเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มาก และก�าลัง
เดนิตรงมาทีอ่าตมา

อาตมารู ้สึกหวาดกลัวมาก จึงลืมตาขึ้นและหยิบ
ไฟฉายเพือ่ส่องหาเสอื หรอืช้างหรอืหม ี และเตรยีมพร้อมท่ี
จะวิง่หนเีพือ่เอาชวีติรอด

สองสามนาทีต่อมา อาตมามองตามแสงไฟของไฟฉาย
กเ็หน็หนปู่าตัวเลก็ๆ ตวัหนึง่

อาตมาได้เรียนรู้ว่า ความกลัวท�าให้สิ่งต่างๆ มีขนาด
ใหญ่เกินจริง เวลาที่โยมหวาดกลัวเสียงของหนูตัวหนึ่ง ก็ดู
ราวกับเสียงเดินของเสือที่สามารถกินพระสงฆ์ได้เลยทีเดียว 
ความหวาดกลวัท�าให้ความเจบ็ป่วยเลก็ๆ น้อยๆ กลายเป็น
โรคมะเร็งร้ายแรง และอาการผื่นคันธรรมดาๆ ก็กลายเป็น
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โรคต่อมน�า้เหลอืงอกัเสบ ความหวาดกลวัสามารถท�าให้ทกุ
อย่างใหญ่กว่าความเป็นจริงมาก



๑๐๑
ผี

- การปลูกฝัง -

ผูช้ายคนหนึง่เดนิกลบัจากวดัในช่วงค�า่โดยตัดสินใจว่าจะ
ใช้ทางลดัผ่านป่าช้า เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และไม่เชือ่ใน
เรือ่งผสีาง อย่างน้อยทีส่ดุเขากบ็อกกบัเพือ่นๆ ว่าอย่างนัน้

อาตมาเองกไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่าท�าไมเสาไฟฟ้าตามถนน
มักจะอยู่ห่างจากบริเวณป่าช้าเสมอ บางทีมันก็เลยท�าให้
ป่าช้ากลายเป็นสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวในยามค�่าคืนเสมอ 
ไม่ว่าโยมจะเช่ือเร่ืองผหีรือไม่

เขารู้สึกดีขึ้นเมื่อเดินผ่านบริเวณกลางป่าช้าไปแล้ว 
จากนั้น เขาคิดว่าได้ยินเสียงแปลกๆ เหมือนกับมีคนก�าลัง
เดนิตามเขาอยู่ แต่เขากพ็ยายามไม่คิดถงึมนัและคดิว่าเขาคง
คดิไปเองแล้วกเ็ดนิต่อไป
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แต่ไม่ใช่ มีอะไรบางอย่างก�าลังเดินตามเขาอยู่ ดังนั้น 
เขาจงึเริม่เดนิเรว็ขึน้ เสยีงฝีเท้าสิง่ทีก่�าลงัเดมิตามเขาอยูน่ัน้ก็
เหมอืนกบัจะเดนิเรว็ขึน้ด้วย ถงึแม้ว่าเขาจะบอกกบัตวัเองว่า
เป็นเพยีงแค่ความคิดก�าลงัเล่นตลกกบัเขาอยู ่ แต่เขากห็นัไป
มองข้างหลงั ซึง่นัน่เป็นความผดิพลาดอย่างใหญ่หลวง

ดวงตาของเขาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัว อ้าปาก
ค้างและตัวสั่นอย่างไม่รู้ตัว ใบหน้าของเขาซีดเผือดด้วย
อาการตกใจสดุขดี โลงศพโลงหนึง่ก�าลังลอยตามหลังเขามา
ด้วยระยะห่างเพียงสองสามเมตรเท่านั้น โลงศพที่ตั้งตรง
ปกคลุมไปด้วยใยแมงมมุและเศษดนิเตม็ไปหมด โครม โครม 
โครม

เขาหันกลับมาและวิ่งหนี โลงศพโลงนั้นเคลื่อนตาม
หลังเขามา โครมๆๆ มนัก�าลงัจะตามมาทนัเขาแล้ว

โชคดทีีบ้่านของเขาอยูไ่ม่ไกลมาก เขากระโดดข้ามรัว้
หลังบ้านและวิง่ไปท่ีประตบู้าน โลงศพกระแทกประตรูัว้แรง
ขึ้น เมื่อไปถึงหน้าประตู เขาก็หยิบพวงกุญแจบ้านออกมา
จากกระเป๋าเสือ้ โลงศพโลงนัน้พงัประตสูวนหลังบ้านเข้ามา 
มเีสยีงดงั “โครม” เขาท�ากญุแจหลดุมอื โลงศพตรงเข้ามาชน
เขา เขาเอื้อมหยิบลูกกุญแจที่อยู่ในพวงกุญแจด้วยความ
หวาดกลัวและพยายามเสียบลูกกุญแจเข้าไปที่ล๊อก โลงศพ
เกอืบจะทับบนตวัเขา กญุแจเข้าล๊อคได้พอด ีเขาจงึไขกญุแจ
เพ่ือเปิดประตบู้าน เขารบีกระโดดเข้าไปในบ้านและปิดประตู
เสียงดังปัง ขณะท่ีโลงศพมาถงึประตู เหงือ่ไหลโทรมกายเขา
และเขากต็วัสัน่ตลอดเวลา แต่กรู้็สกึปลอดภยัเม่ืออยูใ่นบ้าน 
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โครม โลงศพเร่ิมกระแทกประตบู้าน โครม มันกระแทก
ประตูแรงข้ึน โครม กลอนประตเูร่ิมแยกออกจากกัน เขาวิง่
ลนลานขึ้นไปยังห้องเพียงห้องเดียวท่ีมีล๊อค ซึ่งก็คือห้องน�้า
นัน่เอง เมือ่ข้ึนไปถงึหัวบนัได เขากหั็นกลบัมาเหน็โลงศพโลง
นั้นพังประตูบ้านของเขา แล้วก็เข้ามาภายในบ้าน เขาวิ่ง
ปราดเข้าไปในห้องน�า้และล๊อคประต ูหัวใจของเขาเต้นรวั

เขาได้ยินเสียงโลงศพเคลื่อนตัวกระทบบันไดขึ้นมา 
และได้ยนิเสียงมนักระแทกประตหู้องน�า้ ถ้าประตหูน้าบ้านที่
แขง็แรงยงัไม่สามารถหยดุยัง้โลงศพโลงนัน้ได้ ประตหู้องน�า้ก็
คงจะต้านทานไม่ไหวอย่างแน่นอน โครม แล้วประตหู้องน�า้ก็
เปิดออก ไม่มีที่ไหนที่จะหนีไปซ่อนตัวได้อีกแล้ว โลงศพ
เคล่ือนตรงเข้ามาหาเขา เขาคว้าอะไรบางอย่างเพือ่ขว้างไปที่
โลงศพอย่างอัตโนมตั ิมนัเป็นขวดยาบนห้ิงวางของ ขวดแก้ว
ฟาดไปบนโลงศพ แล้วของเหลวกลิน่ฉนุกร็าดไปทัว่แผ่นไม้ที่
ปกคลมุไปด้วยใยแมงมมุ โลงศพหยดุนิง่ ช่างน่าอัศจรรย์ใจ
มาก โลงศพหยดุสนทิไปแล้ว

ขวดนัน้เป็นขวดท่ีใส่ยาแก้ไอ (cough medicine) คง
เป็นจรงิตามท่ีได้ยนิคนขายยาพดูว่า “ยาขวดน้ีหยดุอาการไอ 
(coughin=การไอ พ้องเสียงกับค�าว่า cofin=โลงศพ) ได้
ชะงดั”



๑๐๒
ผใีจดี

- ความเมตตา -

เพื่อนของอาตมาคนหน่ึงเป็นคนงานก่อสร้างจนๆ อยู่ใน
เมืองเพิร์ธ เขามีหน้าที่ช่วยต่อเติมบ้านเก่า เขาเล่าให้
อาตมาฟังว่าขณะท่ีก�าลังเก็บกวาดสถานที่หลังจากท่ีทุก
คนกลบับ้านไปหมดแล้ว เขาได้ยนิเสียงคนพดูว่า “วางมือ
ของคณุไว้ใต้น้ีสิ”

 แต่ไม่มใีครอยูแ่ถวนัน้เลย เขาจงึคดิว่าเขาหแูว่วไปเอง
ต่อมาเขากไ็ด้ยนิเสยีงนัน้อกีคร้ัง “วางมือของคณุไว้ใต้

นี้สิ” สมองของเขาไม่ได้ก�าลังเล่นตลกกับเขาแน่ๆ มันเป็น
ความจรงิ มนัคือ ผี 

ถ้าเป็นโยมจะท�าอย่างไร อย่าเพิง่วิง่หนไีปเพราะผใีจดี
มอียู่มากมาย
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ดังนัน้ เขาจงึยืน่มอืเข้าไปใต้ตวับ้านแล้วกด็งึถงุใบใหญ่
ใบหนึ่งออกมา เมื่อเปิดถุงออกดูก็เห็นเงินสดจ�านวนหลาย
พนัดอลล่าร์ เขาจงึสงสัยว่าเจ้าของบ้านคนก่อนซึง่เสยีชวีติไป
แล้วอาจซ่อนเงินไว้ใต้บ้านหลังนี้เพ่ือหลบเลี่ยงการจ่ายภาษี 
เขาใช้เงินจ�านวนนั้นเป็นเงินดาวน์บ้านหลังแรกของเขา ซึ่ง
ท�าให้เขาได้เริม่สร้างอนาคตตวัเอง

 ดังนัน้ ต่อไปนี ้ถ้าโยมได้ยนิเสยีงลกึลบัพดูว่า “วางมือ
ของคณุไว้ใต้นีสิ้” โยมกรู้็แล้วนะว่าจะต้องท�าอย่างไร

 เพื่อนอีกคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามล�าพังกับหมาของเธอ 
ปกติเธอจะพาหมาเดินเล่นในป่าวันละสองคร้ัง เธอรักหมา
ตัวนัน้ราวกบัลูกแท้ๆ ของเธอ

เช้าวันหนึ่ง ขณะที่ก�าลังเล่นกับหมาของเธออยู่ในป่า 
เธอได้ท�าแหวนวงหนึง่หายไป มนัไม่ได้มีราคาค่างวดมากมาย
นกั แต่มนัเป็นสิง่ท่ีมคุีณค่าต่อความรู้สกึส�าหรบัเธอ เธอคดิ
ได้ว่ามันน่าจะหล่นหายไปตรงไหน แต่ไม่ว่าจะหาอยู่นาน
เท่าไรเธอกไ็ม่สามารถหามนัพบ เธอรูส้กึผดิหวงัและล้มเลกิ
ความต้ังใจทีจ่ะค้นหามนัต่อไป

ต่อมาอีกไม่นาน เธอก็ลืมเรื่องแหวนวงน้ีไปสนิทเมื่อ
หมาตัวโปรดของเธอตาย

เธอเล่าว่า หลงัจากทีห่มาของเธอตาย เธอได้ยนิเสยีง
มนัเห่าอยูใ่นบ้านอย่างชดัเจนเป็นเวลาหลายวัน ซึง่เธอม่ันใจ
ว่าไม่ได้คดิไปเอง เสยีงเห่านัน้เป็นเสยีงจริง และเธอจ�ามันได้
ดีว่าเป็นเสียงของหมาของเธอ

แต่เธอยังไม่เคยเห็นผีหมาตัวนั้นสักที เธอจะได้ยิน



ชวนม่วนชื่น ๒ 323

เสียงมันในห้องอีกห้องหนึ่ง เมื่อเธอว่ิงเข้าไปดูก็ไม่เคยเห็น
หมาสักตัวเลย

วนัหนึง่ เธอยนือยูต่รงประตทูางเข้าภายในบ้านตอนที่
ได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่ข้างนอก เธอรีบเปิดประตูด้วยความ
หวงัทีจ่ะได้เหน็หมาตัวโปรดของเธออกีสกัครัง้หนึง่ แต่มันก็
ไม่ได้อยูต่รงนัน้ แต่ว่ามอีะไรบางอย่างอยูบ่นพรมเชด็เท้าตรง
ประตูบ้าน แหวนวงทีเ่ธอท�าหายไปวางอยูต่รงกลางผนืพรม
ยนิดีต้อนรบัของเธอ หมาของเธอท่ีตายไปหาแหวนมาให้เธอ 
จากนัน้เธอกไ็ม่ได้ยนิเสยีงหมาตวันัน้อกีเลย

ทมิ ซึง่เป็นนามสมมตุ ิได้ย้ายจากลอนดอนมาอาศยัอยู่
ทีเ่มอืงเพร์ิธ เขาตืน่ขึน้มาตอนกลางดกึของคนืวนัหนึง่ในบ้าน
ทีเ่ขาอาศยัอยูต่ามล�าพัง เขาเปิดไฟในห้องนอนและมองเหน็
แม่ผู้ชราของเขายนือยูท่ี่ปลายเตยีงนอน

แม่ของเขาอาศัยอยูใ่นเมอืงเอสเซ้กซ์ เขารูว่้าสิง่ทีเ่หน็
นั้นต้องเป็นผีแน่ๆ แต่เขาบอกกับอาตมาว่าเขาไม่รู้สึกกลัว
แม้แต่น้อย เขารู้สึกมีความสุขและสงบมากที่ได้เห็นแม่ของ
เขายนือยูต่รงนัน้อย่างเงยีบๆ และยิม้ให้ลกูชายของเธอด้วย
ความรกัอย่างไม่มเีงือ่นไข

เขารู้ว่าแม่ของเขาต้องเสยีชวีติแล้ว แต่เขาไม่รูส้กึเศร้า
โศกเลย ความรกัทีม่าจากรอยยิม้ของแม่ของเขานัน้ขจดัปัด
เป่าความเศร้าโศกให้หายไปหมด

ผีท่ีเขาเห็นนั้นปรากฏตัวอยู่นานหลายนาที เมื่อผีตน
นัน้ได้หายไปในทีส่ดุ ทมิท�าแบบเดยีวกบัทีค่นอังกฤษทัว่ๆ ไป
มกัจะท�ากันในสถานการณ์เช่นนัน้ เขาลกุขึน้จากเตยีงแล้วก็
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ไปชงชาด่ืม 
ขณะที่ก�าลังดื่มชาอยู่เสียงโทรศัพท์ในบ้านก็ดังขึ้น 

น้องสาวของเขาโทรศัพท์มาจากอังกฤษ
“ทมิ ขอโทษนะท่ีปลกุเธอขึน้มาตอนกลางดกึ แต่ฉนัมี

ข่าวร้ายจะบอก”
“ผมรู้แล้วล่ะ” ทิมพูดแทรกขึ้นมา “คุณแม่เสียชีวิต

แล้ว”
“เธอรูไ้ด้ยงัไงกนั” น้องสาวของเขาอทุานออกมาอย่าง

ไม่อยากจะเชือ่ “พวกเราเพ่ิงจะกลบัมาจากโรงพยาบาล”
ทิมจึงเล ่าเรื่องผีของแม่ให ้เธอฟัง มันช ่างเป ็น

ประสบการณ์ที่น่ายินดีและน่ามหัศจรรย์ที่สุดประสบการณ์
หนึ่ง ที่ได้เห็นแม่ของเขาและได้เอิบอิ่มอยู่กับความรักของ
เธอเป็นครัง้สุดท้าย



๑๐๓
ต้นไม้และเดก็น้อย 

- ความเมตตา -

มต้ีนไม้โตเตม็ทีต้่นหนึง่ในป่า ซึง่มลี�าต้นใหญ่ มกีิง่มากมาย
และใบดกหนา เดก็น้อยผูเ้ดยีวดายมาเล่นทีต้่นไม้ต้นนัน้

เดก็คนนัน้จนิตนาการไปว่าเขาได้ยนิเสยีงต้นไม้ต้นนัน้
พดูอย่างมเีมตตาว่า “มาส ิปีนขึน้มาบนตัวฉนั มาสร้างบ้าน
บนต้นไม้หลังเล็กๆ บนนี้ เธอจะใช้กิ่งไม้กิ่งเล็กๆ กับใบไม้
มากมายเหล่านี้ก็ได้นะถ้าเธอต้องการ” ดังนั้น เด็กน้อยคน
นั้นก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนั้น หักกิ่งไม้และใบไม้มาท�าเป็น
บ้านต้นไม้ซึง่อยูสู่งขึน้ไปบนต้นไม้ต้นนัน้ แม้ว่าต้นไม้ต้นนัน้
จะรู้สึกเจ็บปวดอยู่บ้างแต่มันก็มีความสุขที่ได้เสียสละเล็กๆ 
น้อยๆ เพ่ือได้เห็นเดก็น้อยคนหนึง่ได้เล่นสนกุสนาน เดก็คน
นั้นจะเล่นอยู่ท่ีบ้านต้นไม้แห่งนั้นเป็นเวลานานอยู่หลายวัน 
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ต้นไม้ต้นนัน้พอใจท่ีเห็นเช่นนัน้
เมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้น เขาก็หยุดไปเล่นที่ต้นไม้ต้นนั้น 

ท�าให้ต้นไม้รูสึ้กเศร้า กิง่ไม้ลบีลูล่งและใบไม้กด็ไูม่เขยีวสดใส
อีกสองสามปีต่อมา เดก็คนนัน้ ซึง่ตอนนีอ้ยูใ่นช่วงวยั

รุน่ ได้กลับมาในป่า ต้นไม้ต้นนัน้ตืน่เต้นดใีจมากทีเ่หน็เขาอกี
ครัง้ เดก็หนุม่คนนัน้คิดว่าเขาได้ยนิต้นไม้ต้นนัน้พดูว่า “ปีน
ขึน้มาบนตวัของฉนัอกีส ิ บ้านต้นไม้หลงัเดมิของเธอแทบจะ
ไม่มอีะไรเปล่ียนแปลงเลยนะ ฉนัคิดถงึเธอจงั”

“ตอนนีผ้มโตเกนิกว่าทีจ่ะเล่นทีบ้่านต้นไม้แล้ว” เดก็
วยัรุน่คนนัน้กล่าว “ผมอยากจะเรียนในมหาวิทยาลยั แต่ผม
กจ็นเกนิไป”

“ไม่มปัีญหา” ต้นไม้ต้นนัน้ดเูหมือนจะพดูว่า “กลบัมา
ใหม่อาทติย์หน้านะ ผลไม้ของฉนัก�าลงัจะออกมาแล้ว ฉนัจะ
ออกผลไม้ให้มากเป็นพิเศษ ขอให้เธอเก็บผลไม้ทั้งหมดไป
ขายจะได้มเีงนิมาจ่ายค่าเรียนในมหาวทิยาลยันะ”

เด็กคนนั้นก็กลับมาในอีกเจ็ดวันต่อมา ต้นไม้ต้นนั้นมี
ผลไม้อนัหอมหวานออกมาเตม็ต้นไปหมด เดก็คนนัน้เกบ็ผลไม้
ไปทัง้หมดไม่เหลอืแม้แต่ลกูเดยีว เขาขายผลไม้เหล่านัน้และ
ได้เงินมามากพอส�าหรับค่าเล่าเรียนหนึ่งปี ต้นไม้ต้นนั้นมี
ความสุขมาก

เดก็คนนัน้กลบัมาทีน่ัน่เป็นเวลาสามปี แล้วก็เก็บผลไม้
ทุกลูกไปขายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเขา ต้นไม้ต้นนั้นรู้สึก
ปลาบปลื้มดีใจ และดูเหมือนว่ามันพยายามออกลูกให้มาก
ขึน้ทกุปีเพือ่ให้เพ่ือนของมนัเกบ็ไปขาย ถงึแม้ว่าการท�าแบบ
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นั้นท�าให้ต้นไม้ต้นนั้นรู ้สึกอ่อนเพลียและอ่อนแอมากขึ้น
กต็าม

เมื่อเด็กคนนั้นเรียนจบ เขาก็ไม่มาหาต้นไม้อีก ต้นไม้
ต้นนัน้เศร้าสลดอกีคร้ัง

อกีสองสามปีต่อมา เดก็คนนัน้ ซึง่ตอนนีไ้ด้โตเป็นหนุม่
แล้วกลับมา เขารู้สกึประทับใจเป็นอย่างยิง่ทีต้่นไม้เก่าแก่ต้น
นัน้ร้องตะโกนออกมาด้วยความดใีจทีไ่ด้พบเขาอกีครัง้ “รอ
อีกสกัสองสามวนันะ แม้ว่าตอนนีฉ้นัจะไม่ค่อยแขง็แรงมาก
นกั แต่ฉันสามารถออกผลไม้ให้ได้มากๆ เธอจะได้เอาไปขาย
เป็นค่าเล่าเรียนนะ”

“ตอนนีผ้มเรียนจบแล้ว” ชายหนุม่กล่าว “และก�าลงั
ท�างาน ผมหลงรกัผูห้ญงิคนหนึง่และต้องการจะแต่งงานกบั
เธอ แต่เราสองคนต้องมีบ้านสักหลังหนึ่งเพื่อจะได้อยู่ด้วย
กนั”

“ไม่มปัีญหา” ต้นไม้ต้นนัน้ดเูหมอืนจะพดูว่า “พรุง่นี้
เธอเอาเลื่อยมาอันหนึ่งนะ แล้วก็ตัดเอากิ่งไม้กิ่งใหญ่ๆ ไป 
เพราะมนัจะใช้ท�าพืน้บ้านและเสาบ้านได้ มนัมมีากพอทีจ่ะ
ใช้ท�าฝาบ้านด้วยนะ แล้วกใ็ช้กิง่ไม้เลก็ๆ และใบไม้ใบใหญ่ๆ 
ซ่ึงมอียู่มากมายท�าเป็นหลงัคาบ้านได้”

ดังน้ัน ในวันต่อมา ชายหนุ่มจึงตัดกิ่งไม้และใบไม้
ทั้งหมดของต้นไม้ต้นนั้น ปล่อยท้ิงไว้เพียงล�าต้นเท่านั้น ถึง
แม้ว่า ต้นไม้รู้สึกเจ็บปวดมากจนเกือบจะต้องตายแต่มันก็มี
ความสขุท่ีได้ท�าในสิง่ท่ีเป็นการเสยีสละอย่างใหญ่หลวงให้แก่
คนทีม่นัรกั
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 เด็กคนนั้นไม่ได้กลับมาหาต้นไม้ต้นนั้นเป็นเวลา
หลายปี ต้นไม้ต้นนัน้มชีวีติอยูไ่ด้โดยอาศยัความทรงจ�าอันมี
ความสุขทีม่อียูป่ระทังชวีติเร่ือยมา

เมือ่เดก็คนนัน้กลบัมาอกีครัง้นัน้ เขาเข้าสู่วยักลางคน 
ต้นไม้ต้นนั้นแทบจะกระโดดจนรากลอยขึ้นมาจากพื้นดิน
ด้วยความดีใจ “ยินดีต้อนรับจ้ะ ช่างน่าดีใจจริงๆ ที่ได้พบ
เธอ” แม้เหล่านกกาท่ีบนิผ่านไปมากย็งัได้ยนิเสยีงของต้นไม้
ต้นนัน้ด้วย “ฉันจะช่วยอะไรเธอได้บ้าง ขอให้ฉนัช่วยเธอนะ
จ๊ะ”

“ตอนนี้ผมมีลูกแล้ว” ชายคนนั้นกล่าว “แล้วผมก็
ต้องการเปิดร้านเฟอร์นเิจอร์ของตวัเอง เพือ่จะได้มเีงนิมาก
พอทีจ่ะท�าให้ลูกๆ มอีนาคตท่ีดคีรับ”

“วเิศษเลย” ต้นไม้ต้นเก่าแก่กล่าว “เธออาจจะคดิว่า 
ฉนัเป็นเพยีงต้นไม้แก่ๆ แต่ในล�าต้นของฉนัมเีนือ้ไม้ทีส่วยงาม
มากมายที่เธอสามารถใช้ท�าเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงได้หลาย
ชิน้ทเีดียวนะ ตดัล�าต้นของฉนัไปเถอะนะ ฉนัจะดใีจมากถ้า
เธอตัดล�าต้นของฉนัไปท้ังหมด”

ชายคนนั้นจึงกลับมาตัดต้นไม้ต้นนั้นในวันรุ่งขึ้นและ
ได้ท่อนไม้ช้ันเยีย่มเพือ่เร่ิมธรุกจิเฟอร์นเิจอร์ของเขา แต่ต่อมา
อกีไม่นานต้นไม้ต้นนัน้กต็าย

หลายปีต่อมา เด็กคนนั้นได้เข้าสู่วัยชรา เขาจึงได้ไป
เยี่ยมสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งต้นไม้ที่แข็งแรงต้นนั้นเคยยืนต้นอยู่ 
ต้นไม้ต้นทีเ่ขาเคยปีนขึน้ไปสร้างบ้านต้นไม้ตอนทีเ่ขายงัเป็น
เด็กตัวเล็กๆ และมีน�้าใจไมตรีกับเขาเสมอมา แต่สิ่งที่เหลือ
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อยู่ตอนนี้มีเพียงแค่ตอไม้ที่ผุพัง ชายชราคนนั้นนอนหนุน
ศีรษะด้วยตอไม้ผุพังอันนั้นเพ่ือพักผ่อนสักครู่ ตอไม้อันนี้
นอนหนุนแล้วรู้สึกสบายกว่าหมอนขนนกมากทีเดียว เขา
ระลึกได้ทั้งน�้าตาว่าต้นไม้ต้นนั้นได้เคยช่วยเหลือเขาอย่างไร
บ้างในทกุๆ คร้ังท่ีเขาต้องการความช่วยเหลอืโดยไม่เคยถาม
ค�าถามอะไร ท�าไมต้นไม้ต้นนัน้จงึยอมเสยีสละทกุอย่างเพือ่
ช่วยเขา และรู้สกึมคีวามสขุทุกคร้ังท่ีได้ท�าเช่นนัน้

และแล้วเขากร็ะลกึได้ว่า ต้นไม้ต้นนัน้กค็อืพ่อแม่ของ
เขานัน่เอง



๑๐๔
หมอกแห่งสก๊อตแลนด์ 

- เมตตาสติ -

ตอนที่อาตมาเป็นนักเรียน ก็ได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดฤดู
ร้อนมากมายหลายครั้งไปเท่ียวแถวเทือกเขาและป่าทาง
ภาคเหนือของสก๊อตแลนด์ ในวันที่ท้องฟ้าสดใสวันหนึ่ง 
อาตมาไปเดินป่ากับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลท่ีพักของเยาวชนใน
ท้องถ่ินเพ่ือข้ึนไปบนยอดเขาทีอ่ยู่ใกล้ๆ ซึง่ภาพววิทวิทัศน์
ท่ีมองมาจากยอดเขาแห่งน้ันช่างน่าตืน่ตาตืน่ใจจรงิๆ

ด้วยความท่ีเป็นวัยรุ่นผู้เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น 
อาตมาจึงชกัชวนให้เขาเดนิต่อไปยงัยอดเขาทีอ่ยูถั่ดไป แต่ผู้
ดูแลที่พักซึ่งมีอายุมากกว่าไม่ต้องการเดินต่อไปอีกแล้ว เขา
จงึบอกให้อาตมาเดนิไปตามล�าพัง ซ่ึงเป็นค�าแนะน�าทีไ่ม่ถกู
ต้องนกัเพราะมนัเกอืบจะท�าให้อาตมาเอาชวีติไม่รอด
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ขณะท่ีเดินขึ้นเขาลูกท่ีสองไปได้ครึ่งทาง ฟ้าเริ่มปิด
ตอนทีอ่าตมาใกล้จะถงึยอดเขา ก้อนเมฆมากมายลอยต�า่ลง
มารวดเรว็มากอย่างไม่น่าเชือ่ จนกระทัง่อาตมาถูกห่อหุม้ไป
ด้วยหมอกหนาทึบภายในเวลาอันรวดเร็ว ท�าให้อาตมา
สามารถมองเหน็ระยะทางข้างหน้าไกลสดุได้ไม่เกนิหนึง่เมตร
เท่านัน้

อาตมาเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับนักท่อง
เที่ยวชาวอังกฤษเหมือนกับอาตมาที่หายตัวไปในหมอกเป็น
เวลาหลายวนั แต่อาตมาไม่เชือ่เรือ่งพวกนัน้ อาตมามสีญัชาติ
ญาณทีดี่เก่ียวกบัทิศทาง ดังนัน้ อาตมาจงึแค่หนักลบัมาและ
เดินกลับไปในทิศทางท่ีอาตมาเดินมา เม่ือมองดูที่พื้นดิน
เบื้องหน้าท่ีอยู่ไกลออกไปประมาณสองฟุต ซึ่งเป็นระยะที่
ไกลทีส่ดุทีอ่าตมาสามารถมองเหน็ได้ ขณะทีค่่อยๆ เดนิอย่าง
ระมัดระวัง อาตมาก็มองเห็นพื้นดินตรงหน้ายุบลงไป 
เนือ่งจากอาตมาอยูห่่างจากหน้าผาทีส่งูชนัเพยีงแค่ประมาณ
สองฟตุ เหลอือกีเพียงก้าวเดยีวกจ็ะเป็นการก้าวสูค่วามตาย
อย่างแน่นอน จากนัน้ อาตมาลองดใูนแผนทีก่พ็บว่าหน้าผา
เพยีงแห่งเดยีวบนภเูขาลกูนัน้ ซึง่สงูประมาณ ๑๐๐ ฟตุ อยู่
ในทิศทางตรงข้ามกับที่ซึ่งอาตมาคิดว่าตัวเองก�าลังเดินไป
อย่างแน่นอน พอทสี�าหรบัสญัชาตญิาณทีด่เีกีย่วกบัทศิทาง
ของอาตมา

อาตมารู้ตัวว่าก�าลังหลงอยู่ในพื้นที่รกร้างอันน่ากลัว 
และอยู่ในหมอกหนาทึบซึ่งต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะจาง
หายไป อาตมาเร่ิมหวัน่วติก
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โชคดี ที่ อ าตมาก� าลั ง เรี ยนทางด ้ านฟ ิ สิ กส ์ ที่
มหาวทิยาลยั อาตมาจงึจ�าทฤษฎสีมัพนัธภาพของไอสไตน์ได้ 
ซึ่งยืนยันข้อเท็จจริงท่ีว่าน�้าจะต้องไหลลงสู่ที่ต�่าเสมอ แล้ว
อาตมาก็หาล�าธารเล็กๆ บนภูเขาพบ จากนั้นก็เดินตามล�า
ธารเล็กๆ นั้นไปจนกระท่ังพบกับล�าธารขนาดใหญ่และเดิน
ตามมันลงภูเขาไปจนกระท่ังอยู่ต�่าลงมาจากหมอกหนาทึบ
นัน้ จากนัน้อาตมากส็ามารถมองเห็นจดุสงัเกตต่างๆ ทีท่�าให้
อาตมากลับไปยังท่ีพักได้อย่างปลอดภยั

อาตมาจึงใช้ข้อคิดจากเร่ืองเล่าเร่ืองนีม้าช่วยแนะแนว
ทางให้แก่ผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างการศกึษาปฏบิตัธิรรมว่าพวกเราทุก
คนเริ่มต้นด้วยการถูกห่อหุ้มอยู่ในหมอกหนาทึบของความ
ไม่รู ้พระสงฆ์ ผูเ้ชีย่วชาญ ครูบาอาจารย์ และผูน้�าทาง ต่าง
พร�่าบอกกับพวกเราว่าควรจะเดินไปทางไหน แต่ท่านเหล่า
นั้นก็บอกในส่ิงท่ีแตกต่างกันออกไป ท�าให้ค�าแนะน�าของ
ท่านดูน่าสับสนมาก

ดังนั้น อาตมาขอแนะน�าให้ลองหาล�าธารสักแห่ง ซึ่ง
เป็นสิ่งที่โยมรู้ว่าจะสามารถน�าพาโยมไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
และพาโยมไปอยู่ภายใต้หมอกอนัหนาทึบแห่งความไม่รู ้เพือ่
จะได้เหน็ด้วยตาของตวัเองว่าควรจะเดนิต่อไปทางไหน

ล�าธารทีก่ล่าวถงึกคื็อ คุณงามความด ีความสงบ และ
ความเมตตากรณุา ไม่ว่าโยมจะนบัถอืศาสนาอะไรหรอืแม้แต่
ไม่มศีาสนากต็าม คุณสมบตัท้ัิงสามข้อนีจ้ะน�าโยมไปสูค่วาม
จรงิ ขอให้ตามมนัไป และพบกบัล�าธารแห่งเมตตาสต ิซึง่จะ
ยิ่งกว้างและลึกมากขึ้นทุกทีๆ แล้วในไม่ช้ามันก็จะพาโยม
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ออกมาจากหมอกหนาทึบแห่งความไม่รู้ ไปสู่สถานที่ที่โยม
สามารถหาทางกลบับ้านได้ด้วยตวัเอง



๑๐๕
ก�รกร�บ

- ปัญญา -

ชาวพุทธมช่ืีอเสียงมากในเรือ่งการกราบ ชาวตะวนัตกมัก
จะถามอาตมาอยูบ่่อยครัง้ว่า พวกเรากราบท�าไม อาตมาก็
ตอบไปว่า การกราบของชาวพุทธเป็นการบริหารกล้าม
เนือ้หน้าท้องท่ีได้ผลดมีาก เราจะได้ไม่อ้วน

เวลาทีพ่ดูเป็นการเป็นงาน อาตมาจะอธบิายว่า เวลาที่
เรากราบพระพทุธรูปนัน้ เรากราบธรรมะท่ีพระพทุธเจ้าทรง
แสดงแก่พวกเรา ส�าหรบัการกราบพระพุทธรปูสามครัง้ของ
อาตมานั้นเป็นการกราบคุณงามความดี ความสงบ และ
ความเมตตากรณุา

เมือ่อาตมาก้มกราบลงบนพ้ืนคร้ังท่ีหนึง่ อาตมาคดิถงึ
คุณงามความดี เพราะความดีเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับ
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อาตมา ซึง่ไม่ยากเลยทีจ่ะท�าความเคารพ อาตมามีความสขุ
ที่ได้อยู่ในหมู่สงฆ์ซ่ึงอาตมาสามารถไว้วางใจได้อย่างสนิทใจ 
เวลาที่อาตมาได้รับสิทธิพิเศษในการพบปะกับคนดีๆ เช่นนี้ 
มนัท�าให้อาตมาเกดิความเชือ่มัน่ว่าโลกนีน่้าอยู ่คุณงามความ
ดีนั้นควรค่าแก่การกราบไหว้ นอกจากนั้นเวลาที่อาตมาก้ม
กราบคณุงามความดีและระลกึถงึความส�าคญัของมนันัน้ มนั
ท�าให้ความดีของอาตมามีเพิ่มมากขึ้น การก้มกราบแต่ละ
ครั้งจะท�าให้ส่ิงใดก็ตามที่โยมนับถือบูชาและระลึกถึงเกิด
ความเข้มแขง็ขึน้เสมอ

การก้มกราบคร้ังทีส่องนัน้ อาตมาก้มกราบความสงบ 
เพราะความสงบนัน้มคีวามส�าคัญอย่างมากต่ออาตมาเช่นกนั 
ทัง้ส�าหรบัโลกนอกตวัใบนีแ้ละโลกภายในจติใจ ความสุขไม่
สามารถเกิดข้ึนได้ถ้าปราศจากความสงบทางความคิดและ
ความสงบระหว่างคนท้ังหลาย ดงันัน้ เม่ืออาตมาบชูาความ
สงบ ชวีติของอาตมากจ็ะมคีวามสงบเยน็มากขึน้

การก้มกราบคร้ังสุดท้ายนั้น อาตมาก้มกราบให้แก่
ความเมตตากรุณา การแสดงออกซึ่งความเมตตากรุณานั้น
เป็นการน�าความรักความอบอุ่นและแสงสว่างมาสูโ่ลก และ
ท�าให้ความทุกข์โศกท้ังหลายไม่สามารถคงทนอยู่ต่อไปได้
หรือแม้แต่แสดงตัวออกมา ชีวิตท่ีปราศจากความเมตตา
กรุณานั้นถือเป็นชีวิตท่ีไม่น่าอยู่ ดังนั้น เวลาที่อาตมาก้ม
กราบความเมตตากรุณานั้น อาตมาก็มีความเมตตากรุณา
เพิม่มากขึน้ด้วย

ทัง้หมดนีคื้อ เหตผุลท่ีชาวพุทธก้มกราบ
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สองสามปีก่อน เพ่ือนทีน่บัถอืศาสนาครสิต์คนหนึง่ซึง่
เป็นอนศุาสนาจารย์ของโรงเรยีนเอกชนทีม่ชีือ่เสียงแห่งหนึง่
ในเมืองเพิร์ธ ได้นิมนต์อาตมาให้ไปกล่าวสุนทรพจน์ในการ
ชุมนุมในตอนเช้า เมื่ออาตมาไปถึง ก็ได้รับการต้อนรับจาก
เพื่อนของอาตมาที่เป็นอนุศาสนาจารย์และครูใหญ่ของ
โรงเรยีนแห่งนัน้

ครูใหญ่ได้อธิบายล�าดับของกิจกรรมต่างๆ “พวกเรา
จะรอจนกว่านกัเรยีนท้ังหมดจะมารวมตัวกนัและอยูใ่นความ
สงบ จากนัน้ เราท้ังสามคนจะเดนิเข้าไปในทีป่ระชมุ ขณะที่
เราเข้าไป” เขากล่าวต่อ “ท่านอนุศาสนาจารย์และผมจะ
ค�านับเพื่อท�าความเคารพรูปปั้นพระเยซูคริสต์เล็กน้อย
เพราะพวกเราเป็นชาวครสิต์ แต่ท่านไม่ต้องค�านับเพราะท่าน
เป็นพระสงฆ์”

อาตมาจงึเหน็โอกาสทีจ่ะหยบิยกประเดน็ส�าคญัขึน้มา
กล่าว อาตมาจึงหันไปทางครูใหญ่แกล้งท�าหน้าบึ้งตึงและ
กล่าวคดัค้านว่า “ในฐานะชาวพุทธ อาตมาขอใช้สทิธิค์�านบั
เพ่ือท�าความเคารพรูปป้ันพระเยซคูริสต์ด้วย”

ครใูหญ่ถงึกบัชะงักชัว่ครู ่และยอมให้อาตมาอธบิายว่า 
อาตมาต้องการค�านับเพื่อท�าความเคารพหลักค�าสอนของ
พระเยซคูรสิต์บางข้อ เนือ่งจากเป็นทีช่ดัเจนว่าอาตมาไม่เหน็
ด้วยกับค�าสอนของศาสนาคริสต์ท้ังหมด มิฉะนั้นอาตมาก็
คงจะนับถือศาสนาคริสต์ไปแล้ว แต่อาตมาก็มองเห็นสิ่ง
ต่างๆ มากมายในศาสนาคริสต์ซ่ึงอาตมาเคารพและบูชา 
อาตมาจึงต้องการค�านบัเพ่ือท�าความเคารพต่อสิง่นัน้
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ดังนั้น เราสามคนจึงเดินเข้าท่ีประชุมและค�านับเพื่อ
ท�าความเคารพรูปปั้นพระเยซูคริสต์ด้วยกัน อีกหลายเดือน
ต่อมา ครูใหญ่ได้แวะมาเยี่ยมวัดของอาตมาและท�าความ
เคารพพระพุทธรูปด้วย



๑๐๖
พระพุทธเจ้�และพระเจ้�

- ปัญญา -

ปัจจุบันนี้ มีคนมากมายที่ไม่ชอบศาสนาที่มีระเบียบ ซึ่ง
เป็นเหตุผลว่าท�าไมศาสนาพุทธจึงกลายเป็นที่นิยมกัน
อย่างมากมาย โยมลองไปร่วมงานพธิอีนัวุน่วายในวดัสกั
แห่งหนึ่งแล้วจะรู้ว่าท�าไมพวกเราจึงมีคุณสมบัติในการ
เป็น ‘ศาสนาท่ีไม่มรีะเบยีบ’

บางคนถงึกับถามว่า ศาสนาพทุธจดัเป็นศาสนาหรอืไม่ 
ค�าตอบกค็อื “ ใช่ ศาสนาพุทธจดัเป็นศาสนาหนึง่ อย่างน้อย
กด้็วยวตัถุประสงค์ด้านการลดหย่อนภาษ”ี

แล้วชาวพุทธนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพระเจ้า
อย่างไรบ้าง

ในการสัมมนาของนักบวชท่ีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
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ของเรา อาตมาได้เป็นผูร่้วมแสดงความคดิเหน็กบัเจ้าอาวาส
วดัครสิต์นกิายเบเนดกิทนีซึง่เป็นเพ่ือนเก่าของอาตมา ในช่วง
เวลาการถามค�าถามนัน้ ผูน้บัถอืศาสนาครสิต์ทีมี่ชือ่เสยีงคน
หนึ่งท่ีได้ร่วมเป็นผู ้ฟังด้วย เขาขอให้อาตมาบรรยายถึง
แนวคดิเรือ่งพระเจ้าของชาวพุทธ

อาตมาสามารถหยิบยกค�าสอนหรือค�ากล่าวจากพระ
ไตรปิฎกที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาจากท่านอาจารย์ทั้งหลายของ
อาตมามาตอบได้ไม่ยากเลย แต่มันคงจะไม่ได้เป็นการตอบ
ค�าถามนัน้ ดงันัน้ อาตมาจงึตดัสนิใจตอบค�าถามด้วยวธิทีีจ่ะ
ท�าให้เกิดปัญญาในระดับท่ีลึกซึ้งมากขึ้น และสร้างสรรค์
ความปรองดองระหว่างสองวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณที่ยิ่ง
ใหญ่ของโลก

“เจ้าอาวาสพลาซดิ ผูเ้ป็นเพ่ือนของอาตมา” อาตมา
เริ่มกล่าว “ที่นั่งอยู่ข้างๆ อาตมานี้มักจะบอกกับอาตมาอยู่
บ่อยครัง้ว่า ความเชือ่หลกัข้อหนึง่ของท่านกคื็อ ทกุคนก�าลงั
แสวงหาพระเจ้า ซึง่อาตมามคีวามนบัถอืต่อเพือ่นของอาตมา
เป็นอย่างมาก จึงท�าให้อาตมาเห็นด้วยกับข้อเท็จจริงแห่ง
ความเช่ือดังกล่าว แล้วสิ่งที่อาตมาและชาวพุทธคนอื่นๆ 
แสวงหาอยูน่ัน้คืออะไร

พวกเราแสวงหาความสงบ ความเมตตากรณุา ความ
จรงิ ความเคารพนบัถอื การให้อภยั และความรกัท่ีปราศจาก
เงื่อนไข ถา้สิง่ที่กลา่วมาเป็นสิง่ทีช่าวพุทธทั้งหลายหรอือาจ
จะรวมถงึผูท่ี้ไม่เชือ่ว่ามพีระเจ้าด้วยต้องการแสวงหา สิง่เหล่า
นั้นก็คงเป็นพระเจ้าของพวกเรา ดังน้ันความเข้าใจในเรื่อง
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พระเจ้าของชาวพุทธก็คือความสงบ ความเมตตากรุณา 
ความจริง ความเคารพนับถือ การให้อภัย และความรักที่
ปราศจากเงือ่นไข

บุคคลทัง้หลายท่ีนบัถอืศาสนาอืน่ๆ กร็ูส้กึพอใจกบัค�า
ตอบของอาตมาเช่นกนั



๑๐๗
พทุธศ�สน�กบั

ก�รรูแ้จ้ง
- ปัญญา -

ตอนทีน่ติยสารเกีย่วกบัศาสนาพทุธ ซึง่มคีนนยิมอ่านฉบับ
หนึ่ง ขอให้อาตมาเขียนบทความเกี่ยวกับการบรรลุธรรม
นั้น อาตมาได้ส่งบทความล้อเลียนรายการโทรทัศน์ช่ือ 
Who Wants to be a Millionaire (ใครอยากเป็นมหา
เศรษฐเีงนิล้านบ้าง) ไปให้ และอาตมาก็ต้องแปลกใจอย่าง
ยิง่ท่ีบทความเกีย่วชิน้น้ันถกูตพีมิพ์

ใครอยากบรรลุธรรมบ้าง (Who Wants to be 
Enlightened)

ยินดีต้อนรับ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่าน 
วนันีท้าง เอบซี ี ทีว ี (American Buddhist Channel) ขอ
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เสนอการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเกมใครอยากบรรลุ
ธรรมบ้าง ให้ทกุท่านได้รับชมกนันะครับ

รายการนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุด้วยความภาคภมิูใจโดย 
บริษทั สมาธ ิ จ�ากดั ผูผ้ลติเบาะรองนัง่ส�าหรบัการนัง่สมาธิ 
ซึ่งเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ให้ค�าสัญญาว่า “ถ้าท่านใช้เบาะ
รองน่ังของเราแล้วไม่สามารถรูแ้จ้งได้ในชาตน้ีิ เราจะคนืเงนิ
ให้ท่านในชาติหน้า”

ต่อไปนี ้ ผมขอแนะน�าให้ท่านพบกับผูเ้ข้ารอบสุดท้าย
ทั้งสี่คน ซึ่งผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้เป็นส่วน
หนึง่ของพวกเขา อนัได้แก่ เจ้าคุณแอนนา คามิ (Venerable 
Anna Gami), ท่านอาจารย์ โพ เด สัตว์ (Geshe Bo 
De’Sattava), พระอาจารย์ ซิด อาร์เธอร์ (Roshi Sid 
Arthur), คณุเอมี ่ทาร์บา (Amy Tarbha) ผูเ้ป็นอาจารย์สอน
ท�าสมาธิที่มีชื่อเสียง ซ่ึงเป็นฆราวาส เป็นนักจิตบ�าบัดและ
พวกรัก ร่วมเพศ รวมท้ังเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ
หลายอย่าง ท่านผูช้มครับ กรุณาให้การต้อนรบัทกุท่านด้วย
การเปล่งเสียง สาธ ุโอม หรือ ม ูด้วยครับ

ส�าหรับท่านผูช้มทีเ่พ่ิงชมรายการนีเ้ป็นครัง้แรก เราขอ
แจ้งให้ทราบถงึกตกิาต่างๆ ในการแข่งขนัอกีครัง้นะครบั การ
แข่งขันจะมีรอบคัดผู้แข่งขันออกทั้งหมดสามรอบ โดยท่าน
อาจารย์ท่ีเคารพทุกท่านจะถูกทดสอบผลส�าเร็จของการรู้
แจ้งของแต่ละท่าน ผู้เข้ารอบสุดท้ายหนึ่งคนจะต้องถูกคัด
ออกและส่งกลับไปยงัจดุเร่ิมต้นในการแข่งขนัแต่ละรอบ

รอบแรกจะเป็นการตั้งค�าถาม โดยให้บรรยายว่า ใน
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ความคดิเห็นของท่านนัน้ การรู้แจ้งมคีวามหมายว่าอย่างไร
เจ้าคุณแอนนาตอบว่า “การรู้แจ้งหมายความว่า การ

ไม่มตัีวตน ความจริงแล้ว ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของศาสนา
พทุธนกิายเถรวาทเพียงคนเดยีว และได้ปฏิบตัติามพระธรรม
ค�าสอนอันแท้จรงิของพระพุทธเจ้า อาตมาเป็นผูท้ีม่กีารรูแ้จ้ง
ที่บริสุทธิ์และถูกต้องที่สุด อาตมาขอให้ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณ
ระลึกรู ้ว่า ถ้าคุณไม่ยึดถือการมีตัวตน ก็ขอให้ภูมิใจใน
ภูมปัิญญาของคุณ และบอกให้คนอืน่ๆ ได้รูต้ามไปด้วย”

ท่านอาจารย์โพตอบว่า “ส�าหรับอาตมานัน้ การรู้แจ้ง
หมายถงึ ความรูส้กึเมตตากรณุาต่อสานศุษิย์ทกุคนเป็นอย่าง
มาก จนท�าให้อาตมาตัง้ใจแสดงความโกรธพวกเขาเป็นอย่าง
มาก เพ่ือเป็นการท�าให้พวกเขาไม่รู้สกึต�า่ต้อยมากมายนกัใน
เวลาทีอ่ยู่ต่อหน้าอาตมา”

พระอาจารย์ซดิตอบว่า “การรู้แจ้งหมายถงึ การไม่ยดึ
ติด อาตมานัน้มอีเุบกขาเป็นอย่างมาก จนกระทัง่ไม่ยดึตดิกบั
การมอุีเบกขาแม้แต่น้อย เพราะฉะนัน้ นีไ่ง นาฬิกาโรเลก็ซ์
เรอืนใหม่ที ่ทันสมยัสดุๆ ของอาตมา ลองดสู ิเยีย่มยอดเลย
ใช่ไหมล่ะ”

คณุเอมีต่อบว่า “ส�าหรับฉนันัน้ การรูแ้จ้งกค็อื การได้
ร่วมรักอย่างมีความสุขมากโดยปราศจากการหลงผิดเรื่อง
การมตัีวตน ซึง่ท�าให้ต้องรู้สกึผดิเกีย่วกบัเรือ่งอืน่ๆ”

“ขอขอบคุณ ท่านผูป้ราศจากสาระทกุท่าน ทีไ่ด้แสดง
ให้เหน็ปัญญาอนัตืน้เขนิของท่านนะครบั และผูแ้ข่งขนัทีจ่ะ
ต้องตกรอบและออกจากการแข่งขนัไปกค็อื เจ้าคณุแอนนา 
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แล้วกไ็ม่ต้องกลับมาอกีเลยนะครับ เจ้าคุณแอนนา กามิ”
การทดสอบในรอบทีส่อง จะเป็นการทดสอบว่า ใคร

สามารถนั่งสมาธิได้นานที่สุด ดังนั้น ขอให้ทุกท่านเริ่มท�า
สมาธ ิหลังจากท่ีได้ยนิเสยีงกร่ิงไฟฟ้านี ้กร๊ิง..ง...ง....ง

หลังจากเวลาผ่านไปสองนาทีเท่านั้น คุณเอม่ีก็ลืมตา
ข้ึนแล้วก็เช็คทวิตเตอร์ของเธอ ส่วนพระอาจารย์ซิดนั่งจน
ครบหนึ่งชั่วโมง แต่ท่านอาจารย์โบน่ังนิ่งอยู่นานจนกระทั่ง
แพทย์ประจ�ารายการลงความเห็นว่าท่านมรณภาพแล้ว จึง
น�าท่านไปท�าการฌาปนกิจ ท่านอาจารย์โบจึงต้องจากไป
ด้วยภาวะดังกล่าว ผู้ชมที่อยู่ในรายการพร้อมใจกันกล่าว
อวยพรแก่ท่านอาจารย์โบว่า “โอมโอม” ต่อไปนี้ ก็เหลือ
เพียงพระอาจารย์ซดิและคุณเอมีเ่ท่านัน้

“ต่อไปนี้เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายนี้ ที่น่าตื่นเต้น
มากเลยนะครับ เพราะจะเป็นการตัดสินว่าใครคือผู้ชนะใน
การแข่งขัน เกมใครอยากบรรลธุรรมบ้าง ตอนนี ้ผมจะขอให้
พระอาจารย์ซิดและคุณเอมี่ได้แสดงพลังจิตในการถ่ายทอด
รายการโทรทศัน์แบบสดๆ กนัเลยนะครับ”

พระอาจารย์ซิดหลับตาลง ตั้งจิตมั่นอยู่ภายใน และ
ด้วยความรวดเร็วแห่งปีติยินดี ท่านก็ลอยตัวอยู่ในอากาศ
ราวกับขนนกในสายลม พระอาจารย์ซิดลอยตัวสูงขึ้นไป
เรื่อยๆ เหนือเวทีจนกระทั่งผู ้ชมที่อยู ่ในห้องส่งซ่ึงรู ้สึก
หวาดเสียว พากันปรบมือเสียงดังสนั่นราวกับฟ้าผ่า ซ่ึงไป
รบกวนสมาธิของพระอาจารย์ซิดและท�าลายพลังจิตของ
ท่าน ท�าให้ท่านร่วงลงมากระแทกกบัพ้ืนเวที คอหกั มรณภาพ
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ทันที ผู้ชมหลายคนได้เกิดซาโตริ (การรู้แจ้ง) พระอาจารย์
ซิดกลับคนืสูด่นิ แล้วปริศนาธรรมข้อใหม่กเ็กดิขึน้

ผู้แข่งขนัเพียงคนเดยีวท่ีเหลอือยูซ่ึง่กค็อื คุณเอม่ี ทาร์
บา ซ่ึงเป็นอาจารย์สอนท�าสมาธท่ีิมชีือ่เสยีง ซึง่เป็นฆราวาส 
เป็นนักจิตบ�าบัด และเป็นนักรณรงค์เรียกร้องสิทธิทุกอย่าง
ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการแข่งขัน เกมใครอยาก
บรรลุธรรมบ้าง และได้รับเบาะรองนั่งส�าหรับท�าสมาธิ
ทองค�าแท้ รุ่นท่ีผลติขึน้มาเป็นพิเศษจ�านวนจ�ากดั ซึง่ทรมาน
อย่างยิ่งส�าหรับการนั่ง แต่น่าประทับใจยามที่ได้มองเห็น 
พร้อมทั้ง เครื่องจีพีเอส (GPS) เพื่อช่วยน�าทางให้ผ่านพ้น
อุปสรรคต่างๆ ท้ังหลาย เพราะเธอเป็นเพยีงคนเดียวทีเ่หน็ได้
อย่างชดัเจนว่าต้องการใช้สิง่เหล่านี้

บทความชิ้นนี้ถูกเขียนขึ้นโดยอาตมาเพื่อตีพิมพ์ใน
นติยสารชาวอเมรกินัทีน่บัถอืศาสนาพทุธ ฉบบัฤดใูบไม้ร่วง 
ปี ๒๕๕๓ (American Buddhist Magazine Inquiring 
Mind, Fall ๒๐๑๐) ซึง่บทความชิน้นีไ้ด้เขยีนขึน้ในรปูแบบ
ทีค่่อนข้างตลกขบขนั เพือ่เป็นการเปิดเผยกลโกงของพวกที่
ชอบอ้างต่อสาธารณชนว่าเป็นผูบ้รรลธุรรม รวมทัง้ก�าจดัฝุน่
ผงแห่งประเพณเีก่าๆ ซึง่ปกคลมุการรู้แจ้งจนมดืมิด



๑๐๘
ร�ยก�รอ�ห�ร 

- ปัญญา -

ศาสตราจารย์ทางด้านปรัชญาผู้คงแก่เรียนท่านหนึ่ง ได้
อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพบว่าภัตตาคารระดับห้าดาวได้
มาเปิดให้บรกิารในเมอืงแล้ว เขาจงึรบีโทรศพัท์ไปจองโต๊ะ
อย่างรวดเร็ว แต่ภัตตาคารแห่งน้ันโด่งดังไปทั่วแล้ว จึง
ต้องคอยเป็นเวลาสองเดอืนกว่าจะได้โต๊ะทีจ่อง

อีกแปดอาทิตย์ต่อมา ท่านศาสตราจารย์คนนัน้กไ็ด้ไป
ปรากฏตวัทีภ่ตัตาคารหรูระดบัห้าดาวร้านนัน้ ในชดุสทูราคา
แพงและใบหน้าท่ีสะอาดเกลี้ยงเกลา ผู้จัดการภัตตาคารได้
ขอดูบัตรประจ�าตัวประชาชนเพ่ือยืนยันว่าเขาได้จองโต๊ะไว้
ในคืนน้ันจริงๆ เมื่อเขาได้แสดงหลักฐานดังกล่าว ผู้จัดการ
ภัตตาคารกพ็าเขาไปนัง่ท่ีโต๊ะท่ีจองไว้
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ท่านศาสตราจารย์คนนัน้รูส้กึชืน่ชมการตกแต่งภายใน
และของตกแต่งต่างๆ ของภัตตาคารแห่งนั้น แสงไฟสลัวๆ 
จากโคมไฟตัง้พืน้ทีไ่ม่มสีิง่ใดบดบงั สาดส่องลงมาทีโ่ต๊ะของ
เขา ด้วยแสงอนัอบอุน่จนบรรยายไม่ถกู ซึง่เตอืนให้เขานกึถงึ
แสงสว่างอันสงบเงียบแห่งสนธยา ที่ดูมืดสลัวเพียงแค่พอ
มองเหน็ พนกังานเสร์ิฟคนหนึง่ทีผ่กูหกูระต่ายสขีาวและสวม
เส้ือนอกทีด่สูง่างามได้น�ารายการอาหารมาให้เขา

รายการอาหารเล่มนั้นดูเหมาะสมกับบรรยากาศอัน
หรูหราโดยรอบของภัตตาคารระดับห้าดาวแห่งนั้น ด้วยรูป
เล่มที่ท�าด้วยกระดาษแข็งสีทองขลิบริมด้วยสีแดงเข้ม 
รายการอาหารทัง้ ๑๐๘ ชนดิถกูเขยีนด้วยลายมอือนัวจิติร
งดงาม แบบเดยีวกับทีม่กัจะเหน็ในพพิธิภณัฑ์ศลิปะมากกว่า
ในภัตตาคาร

ท่านศาสตราจารย์จ้องมองรายการอาหารด้วยความ
ชื่นชม และอ่านซ�้าไปซ�้ามาหลายครั้ง จากนั้น เขาก็กิน
รายการอาหารเล่มนั้นเข้าไป แล้วก็จ่ายเงิน และขอบคุณผู้
จัดการภัตตาคารก่อนจะจากไป

ท่านศาสตราจารย์ผู้โชคร้าย ซ่ึงมคีวามรูม้ากมาย แต่
ไม่รู ้ถึงความแตกต่างระหว่างรายการอาหารกับอาหาร 
เพราะเขารู้จกัและสนใจเพียงแค่ตวัหนังสอืเท่านัน้

บดัน้ี โยมทุกท่านท่ีได้อ่านหนังสือเล่มนี ้ได้อ่านรายการ
อาหารทัง้ ๑๐๘ ชนดิของรายการอาหารทีช่ือ่ ชวนม่วนชืน่๒ 
จบแล้ว ขออย่าได้ท�าเช่นเดยีวกบัท่านศาสตราจารย์ทางด้าน
ปรชัญาคนนัน้ ซึง่ ‘กนิ’ แต่ตวัหนงัสอืเท่านัน้ ขอให้ลิม้ลอง
รสชาติของอาหารด้วย




